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Op www.alimento.be vind je opleidingen  
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 � Arbeidsveiligheid en ergonomie
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 � Milieu
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Alimento ondersteunt 
je personeels- en 
organisatiebeleid
Je kent onze opleidingen al. Maar ken je ook  
ons personeels- en organisatieadvies?

 � Grondige analyses om op verder te bouwen: 

• HR-scan
• Organisatiescan 
• Ergonomiescan

 � Adviesdossiers ‘opleiden en leren’ met externe 
ondersteuning voor je HR-trajecten

 � Instroomprojecten voor de zoektocht naar  
opgeleide werknemers

 � Hulp bij ontslag en herstructurering

 � Netwerk voor ervaringsuitwisseling

 � Tools om zelf mee aan de slag te gaan

herbert.matthys@alimento.be
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BRANDBESTRIJDING 

Basisopleiding brandpreventie + brandbestrijding voor 

eerste interventieploegleden 
 
Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor iedereen die in zijn of 
haar loopbaan in contact kan komen met kleine 
blusmiddelen. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van deze opleiding is het snel en 
doeltreffend leren handelen bij een brand of incident, 
het leren aanvallen van een brand met behulp van 
eerste interventiemiddelen om hem te omschrijven, te 
beperken of indien mogelijk te blussen. 
 
Benodigdheden 
Voor de praktijkoefeningen voorziet u best een overall 
of oude kledij (niet synthetische), laarzen, 
handschoenen en douchebenodigdheden of, beter 
nog, een vuurbestendige kledij. 
 

Inhoud 
 
Theorie 
• Kennis van het vuur en van de brandklassen 
• Preventiemaatregelen om het ontstaan, de 

ontwikkeling en de uitbreiding van een brand te 
voorkomen 

• Rol en opdracht van de interventieploegleden 
• Wat moet men doen bij waarschuwing, alarm, 

evacuatie 
Praktijk 
• Uitleg over de werking van de verschillende 

blusmiddelen 
• Individuele blusoefeningen op reële vuren met 

verschillende blustoestellen 
• Het blussen in groep van een brand in een gesloten 

lokaal 
 
Praktische organisatie 
Het bedrijf: 
• Schrijft zich rechtstreeks in bij de lesgever 
• Meldt dat het een voedingsbedrijf is 
• Meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) en 

annulaties aan de lesgever. Eventuele 
annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV VZW) 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ZEDELGEM 
WOBRA 

12/3/2018 7u 9u00-16u00, 
lunch 

inbegrepen 

WOBRA IPV/181/41/0701/
52340/01 

115070 
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OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Desteldonk (Gent)  PAULO - 
Brandweeropleidinge

n 

Katie Bonne 
09 342 82 44 

katie.bonne@oost-vlaanderen.be 
www.pbo.be 

49404 

Genk-Winterslag  PLOT - Oefenterrein Sabine Smets 
089/84 56 13 

sasmets@limburg.be  
www.plot.be 

49405 

Ranst  APB Campus Vesta Fred De Rijck 
03 205 19 

71fred.derijck@campusvesta.provant
.be 

 www.piba.be 

49406 

Asse  PIVO Peggy Thomas 
02 456 89 47 

pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be 

49407 

Louvain-La-Neuve  A-FIRST Géraldine Bouillon 
010 47 52 51 

training@afirst.be  
www.afirst.be 

49408 

Lommel  VERRIJT Chiel Van Gestel 
011 60 27 30 

carry@verrijt.be  
www.verrijt.be 

49409 

Brugge 
Gent 

Izegem 
 

 ALERT! Sam Verschelde 
0479 67 93 94 

sam@alert-opleidingen.be 
www.alert-opleidingen.be 

110591 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473 654.284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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Opvolgmodule brandpreventie + brandbestrijding voor 

eerste interventieploegleden 
 
Doelgroep 

De opleiding is bestemd voor iedereen die in zijn of 
haar loopbaan in contact kan komen met kleine 
blusmiddelen. 
 
Doelstelling 

De opleiding heeft tot doel de deelnemers verder te 
trainen in hun juiste reactie bij brand en het gebruik 
van kleine blusmiddelen (zoals muurhaspel, CO2, 
blustoestel, poederblustoestel,...). Na de cursus 
gevolgd te hebben weten de cursisten wat en wat niet 
te doen in geval van brand en kunnen ze de 
opgesomde kleine blusmiddelen hanteren. 
 
Voorkennis 

De deelnemers beschikken reeds over de kennis van 
een basisopleiding aangaande brand en kleine 
blusmiddelen. 
 
Benodigdheden 

Voor de praktijkoefeningen voorziet u best een overall 
of oude kledij (niet synthetische), laarzen, 
handschoenen en douchebenodigdheden of, beter 
nog, een vuurbestendige kledij. 
 

Inhoud 

• Theorie en veiligheidsbriefing 
- De Branddriehoek (brandvijfhoek) 
- Brandklassen 
- De diverse blusstoffen 
- De diverse kleine blusmiddelen 

 
• Praktijk 

- Individuele en gezamenlijke oefeningen en 
demonstraties met verschillende blusmiddelen op 
reële vuurhaarden van verschillende omvang: 

- Vaste stoffenbrand 
- Metaalbrand 
- Vloeistofbrand 

~ Ronde bak (CO2) 
~ L-bak (poeder) 
~ Brand met obstakel 

- Frietketelbrand 
 
• Praktische organisatie 
Het bedrijf: 

- Schrijft zich rechtstreeks in bij de lesgever 
- Meldt dat het een voedingsbedrijf is 
- Meldt eventuele wijzigingen (data, deelnemers, ...) 

en annulaties aan de lesgever. Eventuele 
annulatiekosten zijn ten laste van het bedrijf

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Genk-Winterslag PLOT - Oefenterrein Sabine Smets – 089 84 56 13 
sasmets@limburg.be  

www.plot.be 

49413 

 Ranst APB Campus Vesta Fred De Rijck - 03/205 19 71 
fred.derijck@campusvesta.provant.be 

www.piba.be 

49414 

Asse PIVO Peggy Thomas - 02 456 89 47 
pivo.brandweer@vlaamsbrabant.be 

www.vlaamsbrabant.be 

49415 

Louvain-La-Neuve A-FIRST Géraldine Bouillon - 010 47 52 51 
training@afirst.be  

www.afirst.be 

49416 

Lommel VERRIJT Chiel Van Gestel - 011 60 27 30 
carry@verrijt.be  

www.verrijt.be 

49417 

Desteldonk PBO PAULO - 
Brandweeropleidingen 

Katie Bonne - 09 342 82 44 
katie.bonne@oost-vlaanderen.be 

www.pbo.be 

49828 

Brugge 
Gent 

Izegem 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
sam@alert-opleidingen.be www.alert-

opleidingen.be 

115072 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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Initiatie in het gebruik van draagbare blustoestellen met 

een mobiele unit in uw onderneming 
 
Doelgroep 

Deze opleiding richt zicht tot alle personeelsleden die, 
op hun werkplaats ingelicht moeten worden 
over de beschikbare blusmiddelen en tot de 
personeelsleden die gemotiveerd moeten worden tot 
het oprichten van een eerste interventieploeg. 
 
Doelstelling 

De eerste interventiemiddelen kunnen herkennen, de 
werking kennen van de eerste 
interventiemiddelen, niet aarzelen om een eerste 
interventiemiddel te gebruiken in geval van nood, 
de grondbeginselen kennen van de chemie van 
verbranding (preventieve benadering). 
 
Benodigdheden 

Van de deelnemers wordt gevraagd dat zij zoveel 
mogelijk in werkkledij zijn of in gemakkelijke kledij. 
Geen rokken of schorten, geen open schoenen. 
Veilgheidsschoenen als dat in het bedrijf verplicht is. 
 
Verder dient in of vlakbij het bedrijf het volgende te 
worden voorzien: 
• Minstens 20 m lange parkeerplaats 
• Minstens 3 m brede en 4 m hoge inrit 
• Draaicirkel groot genoeg voor trekker + oplegger 
• Een verduisterd lokaal met een vlakke wand of 

projectiescherm 
• Elektrische aansluiting 
• (facultatief): driefasig 380 V + aarding + nulleider 
 

Inhoud 

Theorie: 
• Vuurdriehoek 
• Brandklassen 
• Blusmiddelen 
• Evacuatie en signalen 
• Video ‘Eerste interventiemiddelen’ 
 
Praktijk: 
• Frituurketel: blussen met een dweil of blusdeken. 
• Blussen van een bak benzine 50 cm/50 cm of van 

een computer met een blustoestel met CO2 
• Blussen van een bak benzine 50 cm/50 cm met een 

blustoestel met poeder 
• Blussen van een bak benzine 50 cm/50 cm met een 

blustoestel met schuim 
• Brandhaspel: demonstratie en uitleg 
 
Alhoewel de les in het Nederlands wordt gegeven, 
kunnen de deelnemers hun vragen in het Frans of 
Engels stellen 
 
Groepsgrootte 
Maximum 20 personen 
 
Duurtijd 
½ dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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EHBO 

Bedrijfseerstehulp (basiscursus) (EHBO) 
 
Doelgroep 

Alle arbeiders PC 118 en bedienden PC 220 die zich 
engageren als hulpverlener in hun onderneming. 
 
Doelstelling 

Als werkgever van 20 medewerkers of meer moet u 
over opgeleide EHBO-hulpverleners beschikken om bij 
een arbeidsongeval of gezondheidsproblemen in het 
bedrijf de eerste zorgen te verstrekken, in afwachting 
van de hulpdiensten. Na een succesvolle EHBO-
basiscursus beschikken de hulpverleners over een 
brevet van een erkend opleidingscentrum. 

 
Inhoud 

• EHBO basisprincipes 
• Hulpdiensten efficiënt inlichten 
• Ondersteunen van de vitale functies 
• Reanimatietechnieken 
• Bloedingen, letsels en trauma’s 
• Oogletsels 
• Brand- en huidwonden 
• …

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Antwerpen 
Brugge 

Gent 
Harelbeke 

Hasselt 
Leuven 

Mechelen 
Ukkel (Brussel) 

Zwevegem 

Rode Kruis Vlaanderen Kimberly De Wispelaere - 015 44 34 83 
bedrijfseerstehulp@rodekruis.be 

www.rodekruis.be 

49386 

 Antwerpen 
Heusden-Zolder 

Leuven 
Mechelen 

Merelbeke 
Roeselare 

Het Vlaamse Kruis vzw Saskia Van den Bosch - 015 28 38 60 
bedrijfsopleidingen@hvk.be 

www.hetvlaamsekruis.be 

49387 

Antwerpen 
Brussel 
Hasselt 

Heverlee 
Gent (Zwijnaarde) 

Mechelen 
Overpelt 

Roeselare 
Turnhout 

IDEWE www.idewe.be 49388 

Antwerpen 
Brugge 
Brussel 

Geel 
Gent 

Hasselt 
Kortrijk 
Leuven 

Lier 

MENSURA   02 549 71 00 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be 

49389 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brugge 
Gent 

Hasselt 
Herentals 

Leuven 
Puurs 

Roeselare 
Turnhout 

Veurne 

PROVIKMO Fanny Delaere - 050 47 47 69 
fanny.delaere@provikmo.be 

www.provikmo.be 

49390 

Aalst 
Aarschot 

Antwerpen 
Blankenberge 

Gent 
Herk-De-Stad 

Nossegem 
Sint-Niklaas 

Sint-Pieters-Leeuw 
Retie 

Roeselare 
Veurne 

SECUREX vzw Marina Pleysier - 0478/804 522 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49391 

Merelbeke MEDOH Siegfried Ediers - 0478 971 660 
medoh@telenet.be  

www.medoh.be 

49393 

Antwerpen 
Brugge 

Gent 
Leuven 

Strombeek 

Attentia Stephane Vandenberghe - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

49394 

Asse PIVO Agnes Huysmans - 02 454 82 73 
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be www.pivo.be 

52890 

Genk (Winterslag) PLOT - Oefenterrein Sabine Smets - 089 84 56 13 
sasmets@limburg.be www.plot.be 

53496 

Aalst (Erembodegem) 
Brussel 
Hasselt 

Gent 

SPMT-Arista vzw academy@spmt-arista.be 
www.spmtarista.be 

72936 

Antwerpen 
Gent 

Mediwet Sofie Pessemier - 09 244 69 43 
sofie.pessemier@mediwet.be 

www.mediwet.be 

72937 

Genk 
Hasselt 

Neerpelt 
Tongeren 

SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN - 

FORTIO 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN 

Ramona Montero-Caballero - 011 30 32 15 
ramona.montero@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

89490 

Brugge 
Drongen 

Gentbrugge 
Heule 

Izegem 
Waregem 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
alert.ehbo@gmail.com  

http://alert-ehbo.be 

101181 

Oostende Falck Safety Services   059 29 59 10 
bookings@be.falcksafety.com 

www.falcksafety.com 

101338 

Genk 
Meise 

Tielt 
Wijnegem 

Falck Benelux nv Dave Noiron - 03 355 36 22 
dave.noiron@ambuce.com 

www.ambuce.com 

101344 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110650 

Wilrijk BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be www.bnt.be 

110651 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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Bijscholing bedrijfseerstehulp (EHBO) 
 
Doelgroep 

Hulpverleners die reeds de basisopleiding volgden. 
 
Doelstelling 

Eerste hulp evolueert voortdurend. Daarom is het 
belangrijk om regelmatig je kennis en vaardigheden op 
te frissen. Via de wetgeving (KB van 15/12/2010) is het 
verplicht om elk jaar minimum 4 uren bijscholing te 
volgen zodat het EHBO-brevet geldig blijft. 
 

Inhoud 

• Opfrissing EHBO vaardigheden 
• Herhaling verzorgings- en reanimatietechnieken 
• Nieuwe richtlijnen, thema’s en technieken 
• …

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Antwerpen 
Brugge 

Gent 
Harelbeke 

Hasselt 
Leuven 

Mechelen 
Ukkel (Brussel) 

Zwevegem 

Rode Kruis Vlaanderen Kimberly De Wispelaere - 015 44 34 83 
bedrijfseerstehulp@rodekruis.be 

www.rodekruis.be 

49395 

 Antwerpen 
Heusden-Zolder 

Leuven 
Mechelen 

Merelbeke 
Roeselare 

Het Vlaamse Kruis vzw Saskia Van den Bosch - 015 28 38 60 
bedrijfsopleidingen@hvk.be 

www.hetvlaamsekruis.be 

49396 

Antwerpen 
Brussel 

Gent (Zwijnaarde) 
Hasselt 

Heverlee 
Mechelen 

Overpelt 
Roeselare 

Turnhout 

IDEWE www.idewe.be 49397 

Antwerpen 
Brugge 
Brussel 

Geel 
Gent 

Hasselt 
Kortrijk 
Leuven 

Lier 
Retie 

MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be/nl/opleidingen 

49398 

Brugge 
Gent 

Hasselt 
Herentals 

Puurs 
Roeselare 

Turnhout 
Veurne 

PROVIKMO Fanny Delaere - 050 47 47 69 
fanny.delaere@provikmo.be 

www.provikmo.be 

49399 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Aarschot 
Antwerpen 

Blankenberge 
Gent 

Herk-De-Stad 
Nossegem 

Sint-Pieters-Leeuw 
Sint-Truiden 

Retie 
Roeselare 

Veurne 

SECUREX vzw Marina Pleysier - 0478/804 522 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49400 

Antwerpen 
Brugge 

Gent 
Leuven 

Strombeek 

Attentia Stephane Vandenberghe - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

49402 

Merelbeke MEDOH Siegfried Ediers - 0478 971 660 
medoh@telenet.be  

www.medoh.be 

49829 

Asse PIVO Agnes Huysmans - 02 454 82 73 
pivo.dgh@vlaamsbrabant.be  

www.pivo.be 

52909 

Genk (Winterslag) PLOT - Oefenterrein Sabine Smets - 089 84 56 13 
sasmets@limburg.be  

www.plot.be 

53497 

Aalst (Erembodegem) 
Brussel 
Hasselt 

Gent 

SPMT-Arista vzw academy@spmt-arista.be 
www.spmtarista.be 

72938 

Antwerpen 
Gent 

Mediwet Sofie Pessemier - 09/244 69 43 
sofie.pessemier@mediwet.be 

www.mediwet.be 

72939 

Genk 
Hasselt 

Neerpelt 
Tongeren 

SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN - 

FORTIO 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN 

Ramona Montero-Caballero - 011 28 60 50 
ramona.montero@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

89491 

Brugge 
Drongen 

Gentbrugge 
Heule 

Izegem 
Waregem 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
alert.ehbo@gmail.com www.alert-

opleidingen.be 

101184 

Oostende Falck Safety Services   059 29 59 10 
bookings@be.falcksafety.com 

www.falcksafety.com/be 

101339 

Genk 
Meise 

Tielt 
Wijnegem 

Falck Benelux nv Dave Noiron - 03 355 36 22 
dave.noiron@ambuce.com 

www.ambuce.com 

101345 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110654 

Wilrijk BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

110655 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 
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ERGONOMIE 

Ergonomie - manueel hanteren van lasten 
 
Doelgroep 

Alle werknemers die rugbelastende activiteiten 
uitvoeren. 
 
Doelstellingen 

De deelnemers verwerven tijdens deze training een 
inzicht wat de risico’s zijn voor de gezondheid als 
gevolg van frequent manueel hanteren van lasten, 
heffen en tillen. Ook krijgen ze inzicht hoe ze klachten 
en letsels kunnen voorkomen door risico’s te 
herkennen en correct te reageren (gebruik 
hulpmiddelen, hulp vragen, juiste werktechnieken 
toepassen). Er wordt in kleine groepjes gewerkt om de 
juiste til- en heftechnieken onder de knie te krijgen. 

Hierbij wordt maximaal aangesloten bij de risico’s in 
het dagelijk werk. Er wordt gereflecteerd over de eigen 
werksituatie en de gepaste ‘beste praktijk’. Deze wordt 
ingeoefend met de deelnemers. 
 
Inhoud 

• Onstaan van gezondheidsklachten 
• Risicofactoren 
• Risico’s vermijden door een goede werkorganisatie 
• Risico’s verminderen door het gebruik van technische 

hulpmiddelen 
• Correct tilllen en heffen 
• Praktijkoefeningen 
• Individuele coaching

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Ergonomie – preventie van overbelastingletsels van de 

bovenste ledematen 
 
Doelgroep 

Werknemers die veel repetitieve handelingen 
verrichten zoals inpakken, sorteren, assembleren, … 
 
Doelstellingen 

De deelnemers verwerven tijdens deze training een 
inzicht wat de risico’s zijn voor rugklachten of voor 
letsels van de bovenste ledematen, zowel gebonden 
aan het werk als in het dagelijkse leven. Ook krijgen ze 
inzicht hoe ze klachten en letsels kunnen voorkomen 
door risico’s te herkennen en correct te reageren 
(gebruik hulpmiddelen, hulp vragen, juiste 
werktechnieken toepassen). Ze moeten tijdens de 

training ook enkele basistechnieken assimileren die ze 
zouden moeten toepassen, niet alleen omdat ze 
rugsparend zijn maar ook omdat ze gemakkelijk en 
efficiënt zijn. 
 
Inhoud 

• Rugklachten en klachten van de bovenste ledematen 
• Risicofactoren op het werk 
• Risico’s vermijden door een goede werkorganisatie 
• Risico’s verminderen door het gebruik van technische 

hulpmiddelen 
• Efficiënter werken op een ergonomische wijze

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Ergonomie – kantoorwerkers 
 
Doelgroep 

Kantoorwerkers 
 
Doelstelling 

Meer en meer mensen hebben een kantoorbaan. De 
toename van klachten ten gevolge van het bureau - en 
beeldschermwerk is gekend. Mits ergonomisch inzicht 
kunnen heel wat maatregelen ter voorkoming van 
klachten of ter verbetering van bestaande situaties 
getroffen worden. 

 
Inhoud 

• Kantoorklachten 
• Risicofactoren en preventiemaatregelen 
• Kantoorinrichting en kantooromgeving (flexwerkplek, 

kantoorlandschap) 
• Belang van de omgevingsfactoren 
• Voorkomen van rugklachten, oogvermoeidheid 
• Ergonomische adviezen (opstelling werkpost, 

meubilair, beeldscherm)

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Ergonomiescan  
 
Structurele analyse van de werkposten  
 
Tijdens een ergonomiescan wordt op één dag een structurele analyse gemaakt van de werkposten in de 
productieafdeling, meer bepaald de interactie tussen mens en machine.  
Voor een vlot verloop doet Alimento (IPV vzw) beroep op een gecertificeerde partner die de ergonomiescan in het 
bedrijf uitvoert.  
 
De drie fases van een ergonomiescan  
 
De voorbereiding:  
 
• De ergonoom neemt contact op met het bedrijf en verzamelt relevante informatie ter voorbereiding van de audit 
(aantal werkposten, soort taken, aantal personen, werkomgeving, extra gegevens ...).  
 
Het bezoek:  
 
• De ergonoom loopt door het bedrijf, bij voorkeur onder begeleiding van een medewerker.  

• Hij/zij analyseert de volgende elementen: de uitgevoerde taken, de uitrusting en gereedschappen van de 
werkplek, de producten, de werkmethodes, de werkorganisatie en de werkomgeving.  

• Verschillende ergonomische tools worden gebruikt om zowel objectieve meetgegevens te verzamelen als ook te 
peilen naar de subjectieve ervaring van de werknemers.  

• Op het einde van de dag vindt een debriefing plaats om de vaststellingen te overlopen en de eerste 
aanbevelingen te doen.  
 
Het rapport:  
 
• Op basis van de audit en foto's genomen tijdens het bezoek, stelt de ergonoom een rapport op met een 
overzicht van de voornaamste ergonomische risico's.  

• Een plan van aanpak via 'Quick Wins' wordt opgemaakt om de vastgestelde risico's te verminderen. Sommige 
problemen kunnen snel en zonder al te veel inspanningen opgelost worden.  
 
• Ook mensgerichte, technische en organisatorische preventiemaatregelen worden voorgesteld. Mogelijk stelt de 
ergonoom ook preventiemaatregelen van menselijke, technische en organisatorische aard voor.  

• Indien mogelijk wordt ook een aanzet voor een aanpak op langere termijn gegeven.  

• Het rapport wordt toegestuurd naar het bedrijf, dat de ergonoom kan contacteren voor meer uitleg.  
 
Financiële tussenkomst van Alimento (IPV vzw)  
 
Alimento (IPV vzw) steunt deze audit financieel met een tussenkomst van maximaal 1000 EUR per bedrijf.  
 
Contact  
 
Danielle Verlaet, Alimento-adviseur, gsm: 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be.  
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VEILIGHEID OP DE WERKVLOER 

Risicoanalyse (welzijnswet) 
 
Doelgroep 

 
• Preventieadviseurs, productieverantwoordelijken en 

bedienden uit de technische (studie)dienst en het 
onderhoud. 

 
Doelstelling 

 
• Het KB van 27 maart 1998 verplicht het opstellen van 

een dynamisch risicobeheersingssysteem en 
definieert de verplichtingen van de werkgever en de 
hiërarchische lijn. Het legt ondermeer het opstellen 
op van een globaal preventieplan voor 5 jaar, 
aangevuld en herzien door jaarlijkse actieplannen. Dit 
alles dient te gebeuren op basis van een 
systematische analyse van de ongevalsrisico's in de 
onderneming. 

 
• u verwerft een duidelijk inzicht in de verplichtingen 

met betrekking tot het opstellen van een dynamisch 
risicobeheersingssysteem (kb. 27/03/98). 

• u maakt kennis met een systematische (en haalbare) 
aanpak voor de analyse van beroepsrisico's. 

• u kan met uw praktische vragen terecht bij een 
deskundige en u hebt gelegenheid tot 
ervaringsuitwisseling met vakgenoten. 

 
 

 Inhoud 

 
• opstellen van een dynamisch 

risicobeheersingssysteem 
• het dynamisch risicobeheersingssysteem 
• de preventiemaatregelen 
• het globaal preventieplan 
• het jaarlijks actieplan 
• betrokkenheid van de werkgever 
• betrokkenheid van de hiërarchische lijn 
• betrokkenheid van de werknemers 
• benadering van het risico 
• kennis van het risico 
• aanvaardbaarheid van het risico 
• het preventiebeleid 
• de risico-evaluatie 
• verminderen van het risico 
• de analyse van beroepsrisico's 
• de keuze van een methode 
• sleutelpunten van de risicoanalyse volgens het kb 

van 27 maart 1998 
• geïntegreerde strategie voor risicoanalyse 
• de pageris methode als methode om risico's te 

evalueren 
• integratie van de pageris methode in een dynamisch 

risicobeheersingssysteem 
• de opdeling in elementaire activiteiten 
• prioriteitsstelling van de te analyseren taken 
• de gevarenlijsten 
• de eigenlijke risicoanalyse 
• identificatie van blootgestelde personen 
• de geschreven documenten 
• de selectie van personen belast met de evaluatie 
• de deelname van de werknemers 
• een beroep doen op externe diensten

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV VZW) 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 5 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ZWIJNAARDE 
AA Tower 

21/2/2018 7u 09:00- 12:30 
zonder lunch 

Marc De Brabandere 
(MDB Consultancy) 

COB/181/44/0704
/52463/01 

115358 
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BA4 – veilig werken aan elektrische installaties 

“gewaarschuwde personen”. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit. Zij werken volgens 
vooraf gekende adequate procedures. Bv 
productieoperatoren, productiemedewerkers, logistieke 
medewerkers, leidinggevenden,…. 
Doelstelling 

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. Zodra zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen, moeten deze personen zich in veiligheid 
brengen en nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook 
personen zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 
En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 
 

Voorkennis 

Geen. 
 

Inhoud 

• Algemene informatie en regels om veilig en onder 
toezicht te kunnen werken in de omgeving van en 
aan elektrische installaties, 

• Gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en 
voor werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties, 

• Regels voor het werken in de omgeving van 
elektrische installaties, 

• Spanningsgebieden, 
• Elektrisch materieel, 
• Beveiliging van personen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers  VINTO Nele Delvoye 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

48531 

 Divers  BTV Academy Jos Nuytens 056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

48532 

Divers  Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde 02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

48533 

Geel  De Coninck M&O 
Bvba 

Jolien Mertens 014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

48534 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeckx 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62057 

Divers  BNT Kwinten Goossens 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

68513 

Genk  Limtec+ Benny Siemons 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.limtec.be 

72876 

Berchem  AntTec Benny Siemons 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec.be 

73321 
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plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

75594 

Woluwe  FESTO BELGIUM  Sonja De Neef 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

78799 

Brasschaat  ACTA Hans Musters 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

82603 

Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN  

Patrick De Locht 0499 307 900 
Patrick.Delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88910 

Roeselare  PRAXIS Gaelle Sustronck - 0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111067 

Geel 18/4/2018 VINTO Nele Delvoye 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be   

www.vinto.be 

98847 

Mechelen 25/5/2018 VINTO Nele Delvoye 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be   

www.vinto.be 

98851 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Veiligheidscontroles op hand- en draagbare 

gereedschappen 
 
Doelgroep 

 
Preventieadviseurs, productieverantwoordelijken en 
bedienden uit de technische dienst en het onderhoud. 
 
Doelstelling 

 
Naast de periodieke controles/keuringen die moeten 
uitgevoerd worden door een Externe Dienst voor 
Technische Controles, zijn er ook een aantal andere 
voorgeschreven controles die bedrijfsintern kunnen 
gebeuren. Deze zogenaamde veiligheidscontroles op 
hand- en draagbare gereedschappen dienen gedaan 
te worden door een bevoegde, bekwame of 
aangestelde persoon. In de praktijk blijken hierrond 
nogal wat vragen en zelfs misverstanden te bestaan 
die wij op deze veiligheidsnamiddag willen oplossen. 
Beslist de moeite waard voor wie hier onvoldoende 
mee vertrouwd is. 
 

Inhoud 

 
• situering van de wetgeving. 
• bespreking van de toepasselijke wetgeving (kb van 4 

mei 1999). 
• door wie dienen de periodieke controles te worden 

uitgevoerd? 
• hoe wordt een bevoegde, bekwame of aangestelde 

persoon aangeduid of gekwalificeerd? 
• register en controleverslag. 
• te controleren punten voor de hierna volgende 

arbeidsmiddelen: 
- ladders 
- handgereedschap (hamers, schroevendraaiers, 

sleutels enz) 
- elektrische lasposten 
- oxy-acetyleenlasposten 
- pneumatisch aangedreven gereedschap 
- elektrisch aangedreven gereedschap

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV VZW) 
Prijs Gratis voor kleine bedrijven (<100 werknemers). € 150 per deelnemer per dag voor een 

bedrijf met 100 werknemers of meer, of dat behoort tot een groep die in totaal 100 
werknemers of meer telt. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 5 - max. 15 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

SINT-DENIJS-
WESTREM 

Cobot 

18/4/2018 3,5u 13u30-17u00 Marc De Brabandere 
(MDB Consultancy) 

COB/181/44/0704
/52465/01 

115361 
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BA4 (Franstalig) – veilig werken aan elektrische 

installaties “gewaarschuwde personen”. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit. Zij werken volgens 
vooraf gekende adequate procedures. Bv 
productieoperatoren, productiemedewerkers, logistieke 
medewerkers, leidinggevenden,…. 
 

Doelstelling 

 
Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. Zodra zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen, moeten deze personen zich in veiligheid 
brengen en nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook 
personen zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 
En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 

Voorkennis 

Geen. 
 

Inhoud 

 
• Algemene informatie en regels om veilig en onder 

toezicht te kunnen werken in de omgeving van en 
aan elektrische installaties, 

• Gevaren van elektriciteit i.v.m. welbepaalde taken en 
voor werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties, 

• Regels voor het werken in de omgeving van 
elektrische installaties, 

• Spanningsgebieden, 
• Elektrisch materieel, 
• Beveiliging van personen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Roeselare 23/1/2018 VINTO Eefje Van Lancker 0476 969401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

110726 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie.. 
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BA4 voor elektriciens 
 
Doelgroep 

Medewerkers die werken in de nabijheidszone en die 
dus bij het uitvoeren van hun werk blootgesteld zijn 
aan de gevaren van elektriciteit: vnl. technici, of 
medewerkers bij het uitvoeren van welbepaalde 
schakelhandelingen, vervangen van zekeringen,... 
 
Doelstelling 

Werken in de nabijheid van elektrische installaties die 
onder spanning (kunnen) staan, en het uitvoeren van 
een aantal welbepaalde taken, houden reële gevaren 
in. Een aantal specifieke taken mag slechts uitgevoerd 
worden door “gewaarschuwde” 
personen. 
Zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, 
moeten deze personen zich in veiligheid brengen en 
nieuwe instructies vragen. Het kunnen ook personen 
zijn die werken onder toezicht en de 
verantwoordelijkheid van vakbekwame personen. 
 
En vooral is en blijft het de verantwoordelijkheid van de 
“werkgever”, om ervoor te zorgen dat zijn werknemers 
de vereiste kwalificaties hebben. 
 

Voorkennis 

Basiskennis van elektriciteit 
 
Inhoud 

• Doel en opvatting van het AREI, algemene informatie 
en regels om veilig en onder toezicht te kunnen 
werken in de omgeving van en aan elektrische 
installaties. 

• Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. 
welbepaalde taken en voor werken in de omgeving 
van en aan elektrische installaties. 

• Regels voor het werken in de omgeving van en voor 
welbepaalde taken aan de elektrische installaties in 
“spanningsloze toestand”. 

• Beschermingsmaatregelen tegen rechtstreekse en 
onrechtstreekse aanraking, persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers VINTO Nele Delvoye - 0476 971 936 
nele.delvoye@vinto.be 

 www.vinto.be 

48536 

 Divers Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde - 02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

68515 

Woluwe FESTO BELGIUM sa/nv Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com/be 

68516 

Geel De Coninck M&O Bvba Jolien Mertens - 014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

68517 

Divers BTV Academy Jos Nuytens - 056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

68519 

Divers BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

68520 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

68521 

Genk Limtec+ Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

www.limtec.be 

72877 

Berchem AntTec Benny Siemons - 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

73322 
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www.anttec.be 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Brasschaat ACTA Hans Musters - 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be  

www.acta-vzw.be 

83561 

Diepenbeek UCLL Stefan Lycops - 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be 

89464 

Divers SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDINGEN  

Patrick De Locht - 0499 30 79 00 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

89465 

Roeselare PRAXIS Gaelle Sustronck - 0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111067 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie.. 
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BA5: Veilig werken aan elektrische installaties 

“Vakbekwame personen” 
 
Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor al wie bij het uitvoeren 
van zijn werk als elektricien of in een andere functie, 
blootgesteld is aan de gevaren van elektriciteit. 
 

Voorkennis 

Basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties 
(sterkstroom). 
 

Doelstelling 

Interpretatie van BA5 in verband met werken: 
personen die door hun (schoolse) opleiding en/of hun 
ervaring de nodige basis bezitten om zelf de risico’s te 
zien en te oordelen over de te nemen maatregelen. 
Ook voor een BA5 zal het bevoegdheidsdomein 
normaal in mindere of meerdere mate beperkt zijn in 
functie van de kennis en/of ervaring. De term BA5 is 
geen absoluut begrip. Waar de opleiding BA4 beperkt 
is tot specifieke regels voor bepaalde taken, moet de 
opleiding voor BA5 ruimer zijn: zij moet de basis 
verschaffen voor het zelf zien, interpreteren en 
beslissen. 
Beheersen van de veiligheidsregels en de praktische 
toepassing ervan bij het werken aan elektrische 
installaties door vakbekwame personen. 

Inhoud 

• Inleiding: doel en opvatting van het AREI 
• Algemene informatie en regels om veilig te kunnen 

werken aan de elektrische installaties 
• Risico’s en gevaren van elektriciteit i.v.m. werken aan 

de elektrische installaties 
• Gebruik van draagbare gereedschappen en 

meettoestellen 
• Regels voor het werken aan de elektrische 

installaties buiten spanning 
• Voorwaarden en regels voor het werken aan de 

elektrische installaties “onder spanning” 
• Regels voor het werken in de omgeving van en voor 

welbepaalde taken aan de elektrische installaties in 
“bijzondere omstandigheden” 

• Elektrische netstructuren 
• Bespreking van voorbeelden van situaties waarmee 

de deelnemers in de praktijk worden geconfronteerd 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers  BTV Academy Jos Nuytens 056 71 02 07 
jos.nuytens@btvacademy.be 

www.btvacademy.be 

48539 

 Divers  Vinçotte Academy nv Tessa Van Lierde 02 674 59 96 
academy@vincotte.be  

www.vincotte-academy.be 

48540 

Geel  De Coninck M&O 
Bvba 

Jolien Mertens 014 40 47 42 
j.mertens@deconinck-opleidingen.be 

www.deconinck-opleidingen.be 

48541 

Woluwe  FESTO BELGIUM 
sa/nv 

Sonja De Neef 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com/be 

53077 

Divers  SBM opleidingen Nathalie ’T Jaeck 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62058 

Divers  BNT Kwinten Goossens 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

68522 

Genk  Limtec+ Benny Siemons 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be  

limtec.be 

72878 



25 
 

 

plaats Data erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Berchem  AntTec Benny Siemons 0475 52 55 85 
benny.siemons@limtec.be 

www.anttec. 

73323 

Diepenbeek  UCLL Stefan Lycops 011 30 04 74 
stefan.lycops@ucll.be  

www.ucll.be  

75595 

Brasschaat  ACTA Hans Musters 03 620 23 17 
hans.musters@acta-vzw.be 

www.acta-vzw.be 

82602 

Divers  SYNTRA LIMBURG 
BEDRIJFSOPLEIDIN

GEN  

Patrick De Locht 0499 30 79 00 
patrick.delocht@syntra-limburg.be 

www.syntra-limburg.be 

88911 

Geel 21/03 en  
17/11/2018 

VINTO Nele Delvoye 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be  

www.vinto.be 

98849 

Mechelen 08/06 en  
15/06/2018 

VINTO Nele Delvoye 0476 97 19 36 
nele.delvoye@vinto.be   

www.vinto.be 

98850 

Roeselare 30/01 en  
06/02/2018 

VINTO Eefje Van Lancker 0476969401 
eefje.van.lancker@vinto.be 

www.vinto.be 

110717 

Roeselare  PRAXIS Gaelle Sustronck 0478 29 56 18 
gaelle@praxistraining.be 

www.praxistraining.be 

111068 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie.. 
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Arbeidsveilig gedrag voor teamleaders en operationele 

medewerkers 
 
Doelgroep 

Teamleaders en/of operationele medewerkers. 
 
Doelstelling 

Bedoeling is de werknemers opnieuw dagelijks kritisch 
te laten nadenken over hun werk en de daaraan 
verbonden risico’s. 
Op een aangename en constructieve manier SAMEN 
(los van enige hiërarchie) wordt er nagedacht over 
veiligheid. 
 
Inhoud 

Voorbereidingsfase: 
Er worden foto’s genomen van “onveilige handelingen” 
die ter illustratie gebruikt worden bij de opleiding. 
Ook wordt op dat ongenblik bekeken hoe de techniek 
kan gesystematiseerd worden (formulieren, bepaling 
van frequentie van deze observaties...). 

 
Luik 1: Theoretisch luik (1,5 uur) 
• Wat is observatie? 
• Welke veiligheidsaspecten kan ik observeren? 
• Hoe gepast reageren op de risico’s? 
• Oefening in het leslokaal. 
• Foto’s van het bedrijf ter illustratie. 
 
Luik 2: Praktische training (1,5 uur) 
• De maximale grootte van de groep bedraagt 4 

deelnemers. 
• Er wordt met elke deelnemer een observatie-

oefening gehouden zodat iedereen de kans krijgt om 
de aangeleerde communicatiestijl in de praktijk te 
brengen. Ook wordt het voor iedereen duidelijk dat bij 
elke observatie er wel iets kan besproken worden 
met betrekking tot het veiligheidsgedrag.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Omgaan met gevaarlijke producten 
 
Doelgroep 

Alle werknemers die vanuit hun functie een normaal of 
accidenteel contact hebben met geconcentreerde of 
verdunde chemicaliën. 
 
Doelstelling 

De werknemers op een veilige manier leren omgaan 
met gevaarlijke chemische producten. 
 
Benodigdheden 

• Opleidingslokaal met mogelijkheid tot projectie 
(projector brengen we zelf mee) 

• Projectiescherm 
• Voorbeelden van chemicaliën veel voorkomend in de 

voedingsindustrie: zuren, basen, logen en preparaten 
zoals desinfectie- en reinigingsmiddelen. 

 

Inhoud 

• Definitie van een gevaarlijk product 
• De acute en chronische gevaren en risico’s 
• De gevaarletters en gevaarsymbolen 
• Betekenis van R- en S-zinnen 
• Een gevaarlijk product herkennen en 

beschermingsmaatregelen nemen 
• Beheersen van de risico’s bij normaal gebruik, 

opslag, overslag, intern vervoer, afvalverwijdering 
• Etikettering van producten, verschillende 

pictogrammen 
• Gebruik van PBM’s met praktische oefening, vooral 

gericht op juist gebruik van de PBM’s 
• EHBO: EHBO vermeld op de 

chemicaliëninstructiekaarten 
 
Groepsgrootte 
Maximum 12 personen 
 
Duurtijd 
½ dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
 
Doelgroep 

Alle werknemers die persoonlijke 
beschermingsmiddelen gebruiken en blootgesteld 
worden aan een specifiek risico. 
 
Doelstelling 

Werknemers inzicht verschaffen in de juiste keuze, de 
correcte toepassing en het onderhoud van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 
 
Benodigdheden 

• Opleidingslokaal met mogelijkheid tot projectie 
(projector brengen we zelf mee) 

• Voorbeeld van alle PBM’s die in het bedrijf worden 
gebruikt. Liefst persoonlijke beschermingsmiddelen 
van meerdere groepen: ademhalingsbescherming, 
voetbescherming, handbescherming, 
gelaatsbescherming, oogbescherming, 
gehoorbescherming 

 

Inhoud 

• Plaats van de persoonlijke beschermingsmiddelen in 
de preventiehiërarchie. 

• Wettelijke verplichting inzake persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen specifiek 
aanwezig in het bedrijf en hun gebruik. 

• Hoe PBM’s onderhouden en wanneer vervangen? 
 
Groepsgrootte 
Maximum 12 personen

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode 49484 
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Sensibilisatie Arbeidsveiligheid 
 
Doelgroep 

Alle werknemers die dagelijks blootgesteld zijn aan 
diverse arbeidsrisico’s. 
 
Doelstelling 

De werknemers leren hoe ze hun 
basiswerkzaamheden op een veilige en verantwoorde 
wijze kunnen uitvoeren. 
 

Inhoud 

• Wetgeving 
• Risico’s en ongevallen 
• Brand en explosie 
• Gevaarlijke producten 
• Elektriciteit 
• Werken op hoogte 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen 
• Gereedschappen en machines 
 
Groepsgrootte 
Maximum 12 personen 
 
Duurtijd 
1 dag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode 49490 
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Stofexplosie en Atex-richtlijnen 
 
Doelgroep 

Operatoren, onderhoudsmonteurs, ontwerpers, 
betrokkenen bij bedrijven waar er een risico is voor 
een gas- of een stofexplosie. 
 
Doelstelling 

Werkgevers dienen, in het kader van ATEX 137 hun 
personeel te informeren over de mogelijke risico’s van 
gas- en stofexplosies en de genomen maatregelen. De 
opleiding wordt daarom ook altijd toegespitst op het 
bedrijf zelf. Een korte rondgang door het bedrijf maakt 
vaak deel uit van de opleiding. 
 
Inhoud 

• Wat is een stofexplosie/gasexplosie, wat zijn de 
verschillen met een “gewone” brand. Een en ander 
wordt toegelicht met demonstraties, bij voorkeur met 
product van het bedrijf zelf. 

• Explosiegrenzen: hoeveel gas, resp. stof is nodig 
voor een explosie. Wat betekent dit in de praktijk voor 
bijvoorbeeld de mogelijkheid van detectie. 

• Ontstekingseigenschappen: ontstekingstemperatuur 
en ontstekingsenergie, glimtemperatuur, brandgetal, 
vlampunt. Hoe moeten deze getallen worden 
geïnterpreteerd: welke ontstekingsbronnen zijn - in 
een concrete situatie - gevaarlijk. 

• Explosie-effecten (vlamsnelheid, K-waarde, 
maximale explosiedruk). Hoe verhoudt de maximale 
explosiedruk zich tot de sterkte van apparatuur en 
gebouwen. 

• Hoe kunnen explosies worden voorkomen: 
preventieve maatregelen. 

• Wat zijn de risico’s van elektrische apparaten met 
betrekking tot gasexplosie en stofexplosie. Wat 
betekent dit voor de toe te passen apparaten. 

• Wat zijn de risico’s van mechanische vonken en 
heetlopende apparaten. 

• Hoe ontstaat elektrostatische oplading, welke 
ontladingsvormen zijn er, welke zijn gevaarlijk en hoe 
kunnen deze worden voorkomen. 

• Welke maatregelen zijn beschikbaar om de gevolgen 
van een explosie te beperken, wat zijn de voor- en 
nadelen. 

• De ATEX richtlijnen: welke richtlijnen zijn er, wat is de 
achtergrond en wat is de doelgroep; 

• Korte introductie in ATEX 95 (richtlijn 94/9/EG) 
• Wat vraagt ATEX 137 (richtlijn 1999/92/EG) van 

werkgevers en werknemers. 
• Wat dient er in het explosieveiligheidsdocument te 

staan. 
• Zonering: wat is het doel, wat zijn de definities, het 

verschil in benadering bij gas- en stofexplosie. 
• Wat is, volgens ATEX, een aanvaardbaar risico: hoe 

ver moet je gaan in de te nemen maatregelen.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Toolboxmeeting 
 
Doelgroep 

Leidinggevenden die in hun bedrijf de toolboxmeeting 

zullen geven (meestergasten,  ploegbazen,...), 

preventiedeskundigen, indien zij zelf toolboxmeetingen 
opvolgen en coördineren. 
 
Doelstelling 

Een toolboxmeeting is een belangrijk 
communicatiemiddel om kennis op het vlak van welzijn 
en veiligheid over te brengen naar de medewerkers. 
Een toolboxmeeting wordt best gehouden nabij of op 
de werkplek, in overleg met de betrokken 
medewerkers. De toolboxmeeting zet medewerkers 
aan om na te denken over het veilig handelen tijdens 
het uitoefenen van hun dagdagelijkse taken. Het is een 
instrument om de betrokkenheid van de medewerkers 
inzake veiligheid en gezondheid te verhogen. 
 
De deelnemers leren de nodige vaardigheden en 
attitudes om zelf een toolboxmeeting of kort 
veiligheidsmoment voor te bereiden en te organiseren. 
 

Inhoud 

• Basisprincipes van communicatie 
• Presentatietechnieken 
• Inhoud van een toolboxmeeting 
• Structuur van een toolboxmeeting 
• Zelf een toolboxmeeting organiseren

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode 49492 
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Valbeveiliging 
 
Doelgroep 

Personen die zich op hun werk op hoogte moeten 
beveiligen met persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Doelstelling 

De juiste keuze en correct gebruik van PBM’s tijdens 
werken op hoogte. 

Inhoud theorie 

• Wetgeving 
• Gevaren en risico’s tijdens werken op hoogte 
• Risicohiërarchie 
• Stootkracht, valfactor en pendule 
• Correct dragen en aanpassen van een harnas 
• Installatie van mobiele ankerpunten (basis) 
• Beveiligingsmethodes: antival, werkpositionering en 

werkplaatsbeperking 
• Horizontaal en verticaal gebruik van valblokken 
• Gebruik van een mobiel antival systeem voor touw 
• Beveiligen in de korf van de hoogtewerker 
• Beveiligen op platte structuren 
• Vorderen en positioneren op verticale strucutren 
• Basis harnas suspension trauma 
• Aandachtspunten controle van PBM’s 
• Onderhoud en levensduur 
• Scenariotraining 
 

Vereiste voorkennis 

• Verklaring van medische geschiktheid 
• Min. 18 jaar

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Werken in besloten ruimten - Introductie Besloten 

Ruimten 
 
Doelgroep 

Personen die voor de uitvoering van hun werk op de 
hoogte moeten zijn van de risico’s bij het werken in 
besloten ruimten en de te nemen maatregelen om in 
deze situaties veilig te kunnen werken. 
 
Doelstelling 

Het verwerven van de basiskennis en procedures om 
besloten ruimten te betreden. 
 

Inhoud 

• Wetgeving 
• Wat is een besloten rumte? 
• Gevaren en risico’s in besloten ruimten 
• Functie veiligheidswacht en verantwoordelijkheden 
• Werkvergunning, vuurvergunning en 

betredingsvergunning 
• Lock out en tag out 
• Ventilatie 
• Uitvoeren en interpreteren van metingen 
• Correct werken met valbeveiliging 
• Installatie van mobiele ankerpunten 
• Installatie en aandachtspunten driepoot 
• Toegangstechnieken in besloten ruimten 
• Veiligheidslijn 
• Communicatiemiddelen 
• Verlichting 
• Noodevacuatieprocedures 
• Scenariotraining eerstelijnsinterventie zonder 

betreding uit verticaal mangat 
 

Vereiste voorkennis 

• In goede conditie 
• Medisch geschikt 
• Min. 18 jaar

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be www.condorsafety.be 

Webcode 49489 
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Werken in besloten ruimten - Veiligheidswacht van 

Besloten Ruimten 
 
Doelgroep 

Personen die instaan voor het veiligheidstoezicht bij 
betredingen van besloten ruimten, inclusief het toezicht 
op de betreders en die in geval van nood een 
eerstelijnsinterventie moeten kunnen uitvoeren. 
 
Doelstelling 

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden 
om de functie van veiligheidswacht bij betreden van en 
werken in besloten ruimten te kunnen uitvoeren. Het 
verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om 
in geval van nood op een adequate manier op te 
treden door te alarmeren en te starten met de 
eerstelijnsinterventie. 
 
Inhoud theorie 

Wat verstaan we onder een besloten ruimte? 
Het doel van de betredingsvergunning 
De mogelijke aanwezige gevaren en risico’s bij het 
betreden van besloten ruimten, dit zowel in de te 
betreden ruimte als in de omgeving ervan 
Regelgeving in verband met besloten ruimten 
Preventiemaatregelen om een veilige betreding 
mogelijk te maken, zowel vóór als tijdens de betreding 
De taken en de verantwoordelijkheden van de 
veiligheidswacht 
Basistechnieken met betrekking tot ventilatie van 
besloten ruimten 
De betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik 
(driepoot, valbeveiliging, touwladder, afdaaltoestel, 
veiligheidsharnas) 
Elementaire evacuatiehulpmiddelen en –technieken 
voor eerstelijnsinterventie 

Het correcte gebruik van pbm’s (werkkleding, 
adembescherming gas- en chemiepak) 
Basistechnieken m.b.t. communicatie 
Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of 
ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied leren 
herkennen en hoe hierop gepast te reageren 
Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten 
ruimte 
 
Inhoud praktijk 
 
Het gebruik van de betredings- en evacuatiemiddelen 
Uitvoeren van afdalingen in besloten ruimten onder 
ademhalngsbescherming en met valbeveiliging 
Het gebruik van de betredingsvergunning 
Uitvoeren van gasdetectietesten en juist interpreteren 
ervan 
De alarmering 
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het 
uitvoeren van een horizontale slachtofferredding, 
waarbij het slachtoffer onafhankelijke 
adembescherming krijgt toegediend 
Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het 
uitvoeren van een verticale slachtofferredding, waarbij 
het slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt 
toegediend 
Oefenen van basistechnieken m.b.t. levensreddende 
handelingen 
 
Vereiste voorkennis 
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een geldig 
attest ‘Werken met omgevingsonafhankelijke 
ademhalingsbescherming’.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode 101285 
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Werken in besloten ruimten - Betreder van Besloten 

Ruimten 
 
Doelgroep 

Personen die voor de uitvoering van hun werk een 
betreding moeten uitvoeren van besloten ruimten, 
zonder dat daarbij het gebruik van 
ademhalingsbescherming nodig is (behoudens 
noodsituaties). 
 
Doelstelling 

Inzicht verwerven in de risico’s die aanwezig kunnen 
zijn bij het betreden van besloten ruimten. Leren 
kennen van de maatregelen die nodig zijn om een 
veilige betreding en veilig werken mogelijk te maken. 
Verwerven van de nodige vaardigheden om een veilige 
betreding te kunnen doen. 
 

Inhoud theorie 

• De gevaren en risico’s van besloten ruimten 
• De maatregelen voorafgaand aan de betreding en 

tijdens de betreding om veilig te kunnen werken 
• Het doel en het gebruik van de betredingsvergunning 
• De werking van gasdetectietoestellen 
• Overzicht van de specifieke persoonlijke 

beschermingsmiddelen en betredingshulpmiddelen 
• De taak van de veiligheidswacht overeenkomstig de 

daarvoor geldende (bedrijfs-)voorschriften 
• De verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen 

om veilig te werken 
• Wat te doen in een noodsituatie 
 
Inhoud praktijk 

Het gebruik van het ademluchtvluchttoestel, het 
veiligheidsharnas, de veiligheidslijn, het 
gasdetectietoestel en andere hulpmiddelen 
De verschillende maatregelen en hulpmiddelen 
geïntegreerd toepassen bij een betreding van een 
besloten ruimte 
Gepast reageren op een noodsituatie

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode 101296 
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PREVENTIEADVISEUR 

Basisopleiding veiligheid preventieadviseur niveau 3 
 
Doelgroep 

Elk bedrijf is verplicht om een interne 
preventieadviseur aan te stellen. In bedrijven met 
minder dan 20 werknemers kan dit de werkgever zelf 
zijn. 
De opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor 
preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot 
aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding kan 
ook gevolgd worden door medewerkers van de Interne 
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk en 
leden van de hiërarchische lijn. 
 
Doelstelling 

Volgens de welzijnsreglementering op het werk moet 
een preventieadviseur voldoende kennis bezitten van 
de wetgeving inzake veiligheid en welzijn op het werk. 
De basisopleiding veiligheid preventieadviseur niveau 
3 biedt een goede basis om een overzicht te krijgen 
van de grote lijnen binnen de Welzijnswet, de Codex 

en het ARAB met als welzijnsdomeinen 
arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsgezondheid, 
ergonomie, psychosociale belasting,… 
Het programma is praktisch sterk onderbouwd. 
Wie de lessen volgt en door middel van een opdracht 
zijn bekwaamheid aantoont, ontvangt een getuigschrift. 
De opleiding duurt minimum 32 uur. 
 
Inhoud 

• Aspecten van het welzijn op het werk 
• Takenpakket van de preventieadviseur 
• Organisatie en werking van de interne dienst voor 

preventie en bescherming 
• Ergonomie 
• Psychosociaal welzijn 
• Brandveiligheid 
• Noodplanning 
• …

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 500 EUR per persoon per 
opleiding. Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Antwerpen 
Kortrijk 

CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Greet Vanfleteren - 056 23 20 61 
gvf@amelior.be  
www.amelior.be 

49418 

 Antwerpen 
Brussel 

Gent (Zwijnaarde) 
Hasselt 

Heverlee 
Mechelen 
Roeselare 

Turnhout 

IDEWE www.idewe.be 49419 

Aarschot 
Antwerpen 

Gent (Zwijnaarde) 
Herk-De-Stad 

Roeselare 

SECUREX vzw Marina Pleysier - 09 235 62 11 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49421 

Antwerpen 
Brugge 
Brussel 

Geel 
Genk 
Gent 

Kortrijk 
Lier 

MENSURA   02 549 71 00 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be/nl/opleidingen 

49424 

Brussel SPMT-Arista vzw academy@spmt-arista.be 
www.spmtarista.be 

72945 

Antwerpen 
Gent 

Mediwet  09/221 06 07 
info@mediwet.be  
www.mediwet.be 

 
 

72946 
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plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Antwerpen 
Gent 

Attentia Stephane Vandenberghe - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

79057 

Hasselt PROVIKMO Fanny Delaere - 
fanny.delaere@provikmo.be 

www.provikmo.be 

94000 

Brugge 
Izegem 

Gent 

ALERT! Sam Verschelde - 0479 67 93 94 
sam@alert-opleidingen.be  
www.alert-opleidingen.be 

110632 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110656 

Wilrijk BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

110657 
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Upgrade voor preventieadviseurs 
 
Doelgroep 

Preventieadviseurs die op de hoogte wensen te blijven 
van de laatste wijzigingen in hun vakgebied. 
 
Doelstelling 

Als preventieadviseur moet u steeds op hoogte blijven 
van de wettelijke verplichtingen en wijzigingen op het 
vlak van preventie en bescherming. Op deze manier 
kan de preventieadviseur het preventiebeleid 
actualiseren en optimaliseren. 
 

Inhoud 

Actuele thema’s, nieuwe wetgeving, uitwisseling 
praktijkervaringen, …

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het bedrijf kan 100% van het gefactureerde bedrag (excl BTW) recupereren bij Alimento 
(IPV vzw). Behalve wanneer het bedrijf 100 werknemers of meer telt of behoort tot een 
groep die in totaal 100 werknemers of meer telt: dan betaalt Alimento (IPV vzw) 50% terug. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Affligem 
Kortrijk 

CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Greet Vanfleteren - 056/23 20 61 
gvf@amelior.be  
www.amelior.be 

49425 

 Antwerpen 
Brussel 

Gent (Zwijnaarde) 
Hasselt 

Heverlee 
Mechelen 
Turnhout 

IDEWE www.idewe.be 49426 

Antwerpen 
Brugge 
Brussel 

Genk 
Gent 

Kortrijk 
Lier 

MENSURA Rudy Smedts - 02 549 71 00 
externeopleidingen@mensura.be 

www.mensura.be/nl/opleidingen 

49427 

Antwerpen 
Gent (Zwijnaarde) 

Herk-De-Stad 
Roeselare 

SECUREX vzw Marina Pleysier - 0478/804 522 
marina.pleysier@securex.be 

www.securex.be 

49428 

Aalst 
Berchem 

Attentia Stephane Vandenberghe - 02 526 86 44 
academy@attentia.be  

www.attentia.be 

68433 

Drogenbos Cresept Fabienne Vander Cruys - 02 376 94 74 
Fabienne.Vandercruys@cresept.be 

www.cresept.be 

110658 

Wilrijk BNT Kwinten Goossens - 03 827 15 00 
info@bnt.be  
www.bnt.be 

110659 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Daniëlle Verlaet, 0473 654 284, danielle.verlaet@alimento.be voor meer informatie. 



40 
 

  



41 
 

VEILIG RIJGEDRAG 

Defensief en anticiperend rijden voor bedrijven 
 
Doelgroep 

Bestuurders/chauffeurs van uw bedrijf die houder zijn 
van een rijbewijs categorie B, kennis laten verwerven 
van een preventieve rijstijl. 
 
Doelstelling 

• Het verwerven van een preventieve rijstijl door: 
• Het verbeteren van de technische rijvaardigheid 
• De bekwaamheid te vergroten om gevaren te 

herkennen en vooraf op te merken 
• Hun instelling te wijzigen ten overstaan van snelheid 

en risico’s 
• Het stimuleren van gedachten over de eigen rol en 

eigen gedrag in het verkeer. 
• De ongevalskosten bij bestuurders met een 

aangepaste en preventieve rijstijl kunnen fors 
teruglopen. 

 
Inhoud 

• Theorietraining 
- Statistieken van ongevallen in België 
- Beter voorkomen dan genezen: hoe aanpakken? 
- Motivatie 
- Wat kost een schadegeval? 
- Welke schade kan je voorkomen? 
- Wat kunnen wij doen om schade te voorkomen? 
- Bestaan er aangepaste technieken? 
- De juiste houding van de chauffeur 
- Stuurhouding 
- Zithouding 
- Aandacht voor de dode hoek 
- De veiligheidsgordel 
- ESP 
- ABS 
- De juiste kijktechniek 
- Opfrissing wegcode met aandacht voor de laatst 

gewijzigde situaties in het verkeer 
- Eco driving 

 

• Praktijktraining manoeuvreertechnieken 
- Volgende manoeuvres worden toegepast: 
- Remtest met toepassing van verschillende 

snelheden (30 km/u, 40 km/u) 
- Rem- en uitwijkmanoeuvres met verschillende 

snelheden tot max. 50 km/u 
- Achterwaartse slalom gecombineerd met het in- 

en uitrijden van een garage 
- Doorgedreven parkeeroefeningen (focus op 

achterwaarts parkeren) 
 
• Praktijktraining rit op de openbare weg 

- Er wordt vooral aandacht besteed aan: 
- Een correcte bediening van het voertuig 
- De techniek van het inschatten van bochten 
- De techniek van het naderen en oversteken van 

kruispunten 
- De techniek van de richtingsverandering 
- De techniek van het naderen van 

oversteekplaatsen (voetgangers – fietsers) 
- Het aanpassen van de snelheid aan de 

omstandigheden 
- Het gedrag ten opzichte van zwakke 

weggebruikers 
- Het algemeen preventief rijgedrag

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 

 

  



42 
 

Eco-driving (milieuvriendelijk rijden) 
 
Doelgroep 

Bestuurders/chauffeurs van uw bedrijf die houder zijn 
van een rijbewijs categorie B, kennis laten verwerven 
van een milieuvriendelijke rijstijl. 
 
Doelstelling 

De brandstofkosten vormen een alsmaar omvangrijker 
deel van de operationele kosten voor bedrijven. Er 
worden steeds meer wegkilometers afgelegd en de 
brandstofprijzen blijven stijgen. De bestuurder kan de 
brandstofkosten verminderen door een aanpassing 
van zijn rijstijl. Door kennis te verwerven van een 
economische en milieuvriendelijke rijstijl, kunnen de 
verbruikcijfers aanzienlijk dalen. 
Hierbij wordt extra aandacht besteed aan: 
Rijtechnische vaardigheden om milieubewust te rijden 
Toepassing van het verkeersreglement 
Bekwaamheid vergroten om gevaren te herkennen en 
vooraf op te merken 
Instelling wijzigen ten overstaan van snelheid, risico’s 
en voertuig 
 

Inhoud 

Theorietraining 
Technieken van eco-driving. 
 
Praktijktraining en evaluatie 
Er wordt een referentietraject gereden op de openbare 
weg, waarbij de rijstijl van de chauffeur objectief wordt 
opgemeten (verbruik + andere parameters). 
 
Daarna zal opnieuw het referentietraject worden 
afgelegd met aangepaste rijstijl (rekening houdende 
met de gegeven tips om zuinig te rijden) en worden de 
verschillen opgemeten en besproken.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Daniëlle Verlaet - 0473 654 284 - danielle.verlaet@alimento.be 

Webcode Zoek deze opleiding op onze website door gebruik te maken van een woord uit de 
opleidingstitel. 
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Milieu 
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WETGEVING EN CERTIFICERING 

Milieu voor niet-specialisten 
 
Doelgroep 

Iedereen die regelmatig geconfronteerd wordt met één 
of meerdere milieuaspecten: 
de bedrijfsleider, de productieverantwoordelijke, de 
onderhoudsverantwoordelijke, de preventieadviseur of 
een leidinggevende. Dit programma kan eveneens 
interessant zijn voor een geschoold milieucoördinator 
die wil profiteren van een ervaringsuitwisseling. 
 
Doelstelling 

Deze infosessie omvat de belangrijkste verplichtingen 
op vlak van milieu die een Vlaams voedingsbedrijf 
moet kennen. Deze verplichtingen worden vertaald 
naar de praktijk, dankzij het systematisch 
beantwoorden van belangrijke kernvragen. 
Deze infosessie maakt van de deelnemers geen 
milieucoördinatoren, maar heeft de ambitie om 
voldoende achtergrond te verstrekken om met kennis 
van zaken het werk van de externe milieucoördinator 
te kunnen opvolgen. 
 
Methode 

Deze opleiding legt vooral het accent op de 
verwachtingen van de wetgever en hoe je daaraan 
kunt voldoen. De praktische aanpak is de rode draad 
doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis 
direct toepasbaar is in uw onderneming. De docent zal 
vooral het accent leggen op de problemen die hij kon 
constateren tijdens de begeleiding van bedrijven en 
tijdens het opmaken van milieuvergunningsaanvragen. 
 
Inhoud 

Milieuvergunning, VLAREM I 
• wat betekent Vlarem I? 
• in hoeverre is deze wetgeving van toepassing op mijn 

bedrijf? 
• hoe moet ik mij in regel stellen: nieuw bedrijf/ 

uitbreiding bedrijf? 

• tot welke klasse behoort mijn bedrijf? 
• voor hoelang is mijn milieuvergunning geldig? 
• wat bedoelt men met een vergunning op proef/ 

tijdelijke vergunning? 
• vanaf wanneer moet ik mijn vergunning vernieuwen? 
• wat doe ik bij de verandering van de vergunde 

toestand? 
• hoe zit het met de koppeling bouwvergunning en 

milieuvergunning? 
Milieuverplichtingen en milieuwetgeving, VLAREM II 
• wat is het verband tussen Vlarem I en II? 
• welke soorten voorwaarden kunnen opgelegd 

worden? 
• wat doe ik als er iets fout loopt? 
• wat zijn praktisch gezien mijn verplichtingen en welke 

zijn de normen? 
• heb ik een milieucoördinator nodig? 
• moet ik een jaaremissieverslag maken? 
• moet ik een solventenboekhouding opmaken? 
Bodem, VLAREBO 
• wat verstaat men onder Vlarebo-rubrieken? 
• welke zijn de verplichtingen voor mijn bedrijf? 
• welke procedures dienen chronologisch gevolgd te 

worden? 
• wat moet ik doen of waar moet ik op letten bij 

aankoop of verkoop en overdracht van 
eigendommen? 

• wanneer moet ik een bodemonderzoek laten 
uitvoeren? 

Afval, VLAREA1 
• wanneer spreekt men van afvalstoffen? 
• wat legt de wetgeving hieromtrent op? 
• wat betekent dit voor mijn bedrijf? 
• wat houdt het verpakkingsdecreet in? 
• gebruik als secundaire grondstof? 
Specifieke verplichtingen 
• welke gevolgen heeft lozing van bedrijfsafvalwater? 
• welke emissiemetingen voor lucht en geur moet ik 

doen? 
• waar moet ik op letten betreffende geluid? 
• hoe kan ik risico's op explosie reduceren? 
• met welke aangiftes moet ik rekening houden, 

wanneer moeten die gebeuren?

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

62037 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Milieucoördinator niveau B 
 
Doelgroep 

Deze opleiding richt zich naar de milieucoördinator 
niveau B. De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding 
milieucoördinator B zijn bepaald door de VLAREM 
wetgeving: personen die een diploma van secundair 
onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of 
certifcaten bezitten. 
 
Doelstelling 

Na deze opleiding heeft u een diepgaande kennis van 
zowel de juridische als de technische aspecten van de 
milieuproblematiek. U ontvangt bovendien het erkende 
diploma "Milieucoördinator niveau B". 
 
Inhoud 

• uitgangspunten - achtergronden - basisbegrippen 
- inleiding en grondslagen milieuwetenschappen 
- structuur en opbouw milieuwetgeving (Vlarem I) 
- milieubeleidsvorming en instrumenten van de 

overheid 
- formulering milieu-eisen (Vlarem II) 
- praktijksessie Vlarem, 

• milieubeheersystemen en taken van de 
milieucoördinator 

- de integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer 
- opstarten van een milieuzorgsysteem 
- integratie met integrale kwaliteitszorg 
- controle en handhaving van de milieuvoorwaarden 
- opstellen milieuvergunningsaanvragen 
- monitoring van emissies 
- emissiejaarverslag en administratie 

• taakstelling milieucoördinato 
- preventie bodem- en grondwaterverontreiniging 
- vermijding afvalstromen: opzetten 

preventieprojecten 
- praktijk metingen en analyses 
- saneringstechnologie 
- interne en externe communicatie 
- beheersingstechniek: afvalwaterbehandeling, 

rookgaszuivering, geluid 
- preventie, afvalwater, good housekeeping 
- milieu-effectenrapportage (MER) 
- veiligheidsrapportering (VR) 
- energiebeleid 
- bedrijfseconomische aspecten milieubeheer 
- beheersingstechniek 
- praktijk afvalbehandeling en luchtzuivering 
- milieuauditing

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Karin Bastiaannet - 056 23 20 60 
kb@amelior.be  

www.amelior.be 

68485 

 Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

68486 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator 
 
Doelgroep 

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en 
leidinggevenden die geconfronteerd worden met de 
milieuproblematiek en die op zoek zijn naar een 
basisopleiding die de voornaamste aspecten aan bod 
laat komen. 
Voor de bedrijven die niet moeten beschikken over een 
geschoolde milieucoördinator niveau B of niveau A is 
het toch zinvol iemand in dienst te hebben die een 
uitgebreide basiskennis heeft betreffende de 
milieuproblematiek. 
 
Methode 

In 8 sessies wordt met deze 'Basisopleiding tot 
Milieuzorgcoördinator' inzicht gegeven in deze, in 
sommige gevallen toch wel complexe materie. 
De vertaling van theorie naar de praktijk is de rode 
draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane 
kennis direct toepasbaar is binnen uw bedrijf. De 
docent werkt met voorbeelden uit de dag dagelijkse 
praktijk. 
Door het volgen van deze opleiding bent u in staat om 
met kennis van zaken te communiceren met instanties 
of bijvoorbeeld de externe milieucoördinator. U hebt 
inzicht in de materie en bent op de hoogte van de 
verschillende verplichtingen. 
 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname. 
 

Inhoud 

• wetgevend kader, regelgeving, overzicht van 
betrokken actoren, interne milieuzorg 

• milieu administratie, administratieve verplichtingen 
• heffingen en aangiftes 
• milieu handhaving 
• milieu vergunningen, meldingen, veranderingen, 

aanvragen, hervergunningen 
• milieu voorwaarden 
• ruimtelijke ordening/ omgevingsvergunning. 
• bodembeheer: 

- bodemonderzoek 
- attesten 
- sanering. 

• afvalbeheer: 
- sortering 
- preventie 
- opslag 
- verwerking 
- waterbeheer: 
- grondwater 
- afvalwater 
- oppervlaktewater 
- hemelwater 
- lozingen 

• gevaarlijke stoffen 
- opslag en gebruik. 

• varia: 
- energiebeheer 
- mobiliteit 
- BBT

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

93879 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Update van de ISO 14001:2015-norm 
 
Voorkennis 
Kennis van ISO 14001:2004 of andere 
managementsystemen maakt het toegankelijker, maar 
is geen must. 
 
Doelgroep 
 
Interne auditoren ISO 14001, milieucoördinatoren, 
bedienden en leidinggevenden die verantwoordelijk 
zijn of meewerken aan het invoeren, onderhouden 
en/of verbeteren van het milieumanagementsysteem 
binnen hun organisatie. 
 
Doelstelling 
 
De deelnemer krijgt inzicht in het opzetten van een 
milieumanagementsysteem volgens de normvereisten 
ISO 14001:2015 met aandacht voor de nieuwe én 
gewijzigde vereisten t.o.v. van de ISO 14001:2004. 

 
Omschrijving 
 
• Introductie: Waarom een 

milieumanagementsysteem? Waarom volgens ISO 
14001? 

• De basisprincipes van milieumanagement en de 
nieuwe focus op risicobeheer. 

• De gewijzigde High Level Structuur. 
• Normvereisten: wat én hoe: 

- Context van de organisatie. 
- Leiderschap. 
- Planning. 
- Ondersteuning. 
- Uitvoering. 
- Evaluatie van de prestaties 
- Verbetering. 

• De impact op het auditproces.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door Alimento (IPV VZW) 
Prijs € 75 per halve dag voor een werknemer uit een voedingsbedrijf. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers min. 5 - max. 12 (max. 3 per bedrijf) 

Inschrijfdatum tot 2 weken voor de start van de opleiding 

Inschrijving 
meer info 

Surf naar www.alimento.be/zoek en geef de webcode in. 
Tel 02 52 88 930 - info@alimento.be 

 

plaats data duur uren organisator referentie webcode 

ZWIJNAARDE 
AA Tower 

14/6/2018 3,5u 09u00-12u30 Ilse De Roeck 
(Orbid Management 

Services) 

VOR/181/44/1201
/52531/01 

115511 
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Recente wijzigingen in de milieuwetgeving 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of verantwoordelijken die op de 
hoogte wensen te blijven van de recente wijzigingen in 
de milieu/ omgevingswetgeving. 
 
Doelstelling 

"De milieuwetgeving blijft evolueren: als 
milieucoördinator moet u op de hoogte blijven van de 
recente wetgeving" die groeit en evolueert met de 
regelmaat van de klok. Dit maakt het veelal moeilijk om 
door dit kluwen de weg nog te vinden. 
Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de 
recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving 
en hoe u die moet interpreteren. 
Vanuit de dagelijkse ervaring zal de docent u aan de 
hand van praktijkgevallen en voorbeelden een 
bruikbare vertaling geven van de recente wetgeving en 
dit op basis van interactie met de deelnemers. 
 

Inhoud 

Op 1 lesdag komen de volgende topics aan bod: 
• Wijzigingen in de omgevingswetgeving de zgn. 

"Vlaremtreinen". 
• Wijzigingen in de VLAREMA, VLAREL en VLAREBO 

reglementering. 
• Nieuwe regelgeving in verband met heffing 

afvalwater en grondwaterwinning. 
• Varia 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbm.be 

112991 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Opmaak wijziging van een milieuvergunning 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere 
milieuverantwoordelijken of leidinggevenden die 
betrokken worden bij de opmaak en de aanvraag van 
een milieuvergunning 
 
Doelstelling 

De "oude" milieuvergunning moeten plaats maken voor 
een "omgevingsvergunning" volgens het 
omgevingsdecreet. Bedrijven die nu geen conforme 
milieuvergunning hebben, moeten deze laten 
aanpassen. Gezien de behandelingstermijn voor het 
bekomen van een vergunning kan oplopen tot een 
jaar, is het aangewezen om tijdig te starten zodat men 
niet zonder een vergunning komt te vallen. 
Deze opleiding zal u alvast verduidelijken hoe u uw 
milieuvergunningsaanvraag succesvol kunt laten 
verlopen. Men een verdere toelichting omtrent de 
toekomstige integratie met stedenbouwkundige 
vergunningen waarbij in 2017 de milieuvergunning zal 
worden vervangen door een omgevingsvergunning. 
 
Inhoud - 2 sessies 

 
Situering en algemeen kader: 

• Begrippen: exploitant, milieutechnische eenheid, 
inrichting, ... 

• Wettelijk kader: Milieuvergunningendecreet, Vlarem I 
en Vlarem II & III. 

Indeling hinderlijke en risicovolle inrichtingen: 

• Veel voorkomende inrichtingen. 
• Oefening indeling. 
 

Mogelijke vergunningsaanvragen: 

• Melding. 
• Mededeling van kleine verandering. 
• Milieuvergunningsaanvraag. 
• Procedures en termijnen. 
• Plan van aanpak/ werkwijze. 
 

Werkwijze Milieuvergunningsaanvraag: 

• Gegevensverzameling 
• Inventarisatie gevaarlijke stoffen en solventen. 
• Vergunningsaanvraagformulier. 
• Valkuilen, meest voorkomende problemen. 
• Nuttige tips. 
 

Toekomstige ontwikkelingen: 

• Integratie met Stedenbouwkundige Vergunningen. 
• Omgevingsvergunning 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV vzw) 

(IPV VZW) 
tussenkomst 

Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbm.be 

112992 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 

 

  



51 
 

Meten en registreren van milieuprestaties 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere milieu-
verantwoordelijken of productieverantwoordelijken. 
 
Doelstelling 

"Meten = weten", het meten van milieuprestaties wordt 
steeds belangrijker. Ook milieuaspecten moeten 
gemanaged worden. Door de milieuprestaties te meten 
en te registreren wordt het milieubeleid zichtbaar 
gemaakt en kunnen bedrijven nagaan of ze aan de 
opgelegde normen voldoen. 
Ook in een milieuzorgsysteem (ISO14001, EMAS) 
moet in het kader van continu verbeteren, 
milieuprestaties worden gemeten en opgevolgd. 
Wijzigingen kunnen resulteren in een aanpassing van 
het milieuactieprogramma of milieubeleid. Daarnaast is 
het meten en registreren van milieuprestaties 
belangrijk om bijvoorbeeld het energieverbruik en de 
afvalstromen op te volgen, want niet alleen vanuit 
milieutechnisch oogpunt maar ook vanuit economisch 
oogpunt kan hier meestal flink worden bespaard. 
Milieu Prestatie Indicatoren (MPI's), via deze MPI's 
kunnen milieuprestaties van gebouwen, processen of 
tussen bedrijven onderling vergeleken worden 
(benchmarking). De milieuprestaties kunnen 
bijvoorbeeld worden opgesplitst in waterverbruik, 
energieverbruik, papierverbruik, productie van afval, 
afvalwater en zeker niet te vergeten in emissies naar 
bodem, water en lucht. 
 

Inhoud: 1 lesdag 

• Meten en registreren van milieuprestaties of 
milieuindicatoren. 

• Wettelijke vereisten. 
• Verplichtingen vanuit een milieuzorgsysteem. 
• Opportuniteiten vanuit bedrijfsbeleid. 
• Opvolging van processen. 
• Definiëring van milieu-informatie. 
• De bedrijfsomgeving (milieukwaliteit, overheidsbeleid, 

technologische ontwikkelingen). 
• De input en output van het primaire 

transformatieproces (bijvoorbeeld 
grondstoffenverbruik, energieverbruik, afval, 
emissies, de uitgaven verbonden aan milieu-
effecten). 

• De inspanningen voor het milieu door het bedrijf 
(bijvoorbeeld milieukosten en investeringen). 

• Voorwaarden voor milieuprestatie-indicatoren 
(MPI's). 

• Monitoring en bepalingsfrequentie van rapportering 
betreffende milieuprestaties of milieuprestatie-
indicatoren zoals geluidsemissies, energieverbruik, 
emissies naar water, bodem, lucht, afvalstromen, 
enz. 

• Weergave en betrouwbaarheid van milieuprestaties. 
• De financieel-economische component van milieu-

informatie. 
• Benchmarking en meetsystemen, 
• Communicatie en visualisatie van milieuprestaties. 
• Interne communicatie naar werkvloer en 

management. 
• Externe communicatie naar omwonenden, 

overheden, enz. 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbm.be 

112993 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Bijscholing milieucoördinator 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere verantwoordelijken die 
met de milieuproblematiek van het bedrijf worden 
geconfronteerd. 
 
Doelstelling 

De milieucoördinator moet de wijzigende regelgeving 
kunnen opvolgen. 
Deze 3 sessies bieden een actualisering van de 
doorleefde praktijk en ervaring met de nieuwe 
wetgeving. 
Deze bijscholing biedt de mogelijkheid de kennis up-to-
date te houden. 
 
Inhoud 

 
Sessie 1: De omgevingsvergunning 

• uitwerken en indienen van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning, 

• het opvolgen van de procedure, 
• Hoe verloopt de adviesverlening, 
• de zittingen van de nieuwe 

omgevingsvergunningscommissie, 
• de omschakeling van de lopende milieuvergunningen 

naar een omgevingsvergunning. 
• eventuele extra studiekosten, vertraging of 

onmogelijkheid tot het bekomen van een vergunning. 
• Natuur, mobiliteit, archeologie, MER screening, 

hemelwatertoets, ... 
 

Sessie 2: Milieuhandhaving en 
omgevingsvergunning: nieuwe regels en integratie 

• milieumisdrijven, en boetes, 
• instroom van milieumisdrijven, geldboetes, 
• hertekening van het landschap van de handhaving, 
• opleggen van alternatieve bestuurlijke geldboetes 

voor bouwmisdrijven en de creatie van een nieuwe 
categorie van stedenbouwkundige "inbreuken", 

• de nieuwe handhaving in het landschap van de 
omgevingsvergunning, 

• Wie heeft welke bevoegdheden? Welke diensten 
staan in voor welke materies? 

 
Sessie 3: Water en afvalwater, hemelwater, 
grondwater, 

• Het milieudomein "water", heffingen op de opname 
en/of de lozing. 

• Inspectiediensten, PV's (en boetes) 
• De VMM staat in voor de advisering van de aanvraag 

tot lozing, en volgt ook de vaststelling en de betaling 
van de heffingen op. 

• De waterfactuur, heffing op afvalwater en 
grondwater, verder evolueren? 

• Opstart van een traject naar sanering en 
kostenbeperking? 

• Hoe evolueren de normenkaders? 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

112994 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Interne milieuauditor 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere milieu-
verantwoordelijken of preventieadviseurs die betrokken 
zijn met managementsystemen of tot taak hebben om 
interne audits uit te voeren. 
 
Doelstelling 

Kennis hebben van milieu is één zaak. Kennis 
hebben betreffende de manier van auditen is een 
andere zaak. Het is belangrijk dat het auditen op 
een professionele manier wordt uitgevoerd zodat 
dit een toegevoegde waarde heeft voor het 
bedrijf.Om de werking van het bedrijf te 
beoordelen op vlak van milieuzorg is het belangrijk 
om de organisatie periodiek door te lichten. Voor 
bedrijven met een ISO 14001 of EMAS 
milieumanagementsysteem vereist de norm dat dit 
gebeurt door het uitvoeren van interne 
milieuaudits, en door medewerkers die daarvoor 
zijn opgeleid. 

Een interne audit is een belangrijk instrument om de 
doeltreffendheid te meten en om na te gaan of de 
vereiste doelstellingen worden gehaald, en of in de 
praktijk gebeurt wat werd afgesproken en vastgelegd. 
Ook in de nieuwe ISO 14001 wordt er veel belang aan 
gehecht om een goed werkend systeem van interne 
audits te implementeren met gekwalificeerde milieu-
auditoren. 
De milieuaudit zorgt dat de organisatie alert blijft voor 
eventuele non-compliance of milieuovertredingen en 
heeft naast een controlerend vooral een preventief 
karakter. 
 

Inhoud - 4 sessies 

 
Basis milieuzorgsystemen en het auditproces 

• De soorten milieuaudits (organisatorische systeem 
audits, compliance audits, ISO, decretaal, EMAS, 
inspectie, audit) 

• De minimale eisen waaraan een systeem voor 
milieuzorg moet voldoen 

• Introductie ISO14001:2015 en EMAS 
• Het auditproces: wat is een audit, waarom auditen, 

doelstelling, wetgeving 
• Detecteren, inschatten en omgaan met afwijkingen 

en non-conformiteiten 
 
Auditvaardigheden en vraagstelling tijdens het 
auditen 

• Hoe auditen 
• Manier van vraagstelling 
• Rapportering, deontologie 
• Omgaan met opmerkingen van collega's die 

geauditeerd worden 
• Taken van de interne milieuauditor 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

112996 

 Divers CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Karin Bastiaannet - 056 23 20 60 
kb@amelior.be  

www.amelior.be 

112997 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Milieucoördinator via overgangsniveau 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator. De samenstelling van het 
overgansniveau wordt bepaald op basis van de 
vooropleiding en-kennis van de cursist. 
 
Doelstelling 

Voedingsbedrijven van klasse I moeten een 
bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het 
gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg’. 
Deze langlopende opleiding heeft tot doel individuen 
op te leiden die een bewustwording van integrale 
milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, 
kunnen omgaan met standaarden (zowel technische 
als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van 
milieucoördinator op een waardevolle manier kunnen 
gestalte geven. Dat betekent: 
• De noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de 

bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie 
en daarbuiten verspreiden 

• Inzicht hebben in alle stappen nodig voor het 
opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen 
als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie 

• De milieuprogramma's van een organisatie kunnen 
beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen 

• De belangrijke (technische) hulpmiddelen en 
technieken kunnen aanwenden teneinde continue 
verbetering te kunnen realiseren 

• Het belang inzien van de menselijke factor in relatie 
met milieu. 

Inhoud 

 
MODULE 1: Uitgangspunten en basisbegrippen 
van de milieuzorg 

• Grondslagen van de milieuwetenschappen 
• Milieubeleidsvorming en instrumenten van de 

overheid 
• Milieuwetgeving 
MODULE 2: Milieuzorgsystemen 

• De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer 
• Opstarten van een milieuzorgsysteem 
• Integratie met integrale kwaliteitszorg 
• Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden 
MODULE 3: Taakstelling van de milieucoördinator 

• Technologische facetten van de milieuzorg 
• Bedrijfseconomische facetten 
• Sociale en communicatieve facetten 
• Milieu-auditing. 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Karin Bastiaannet - 056 23 20 60 
kb@amelior.be  

www.amelior.be 

113023 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Milieuaangiftes en milieuadministratie 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere verantwoordelijken die 
te maken hebben met milieuadministratie. 
Doelstelling 

De milieucoördinator heeft heel wat wettelijke taken en 
verantwoordelijkheden. Milieuvergunningenbeheer, 
interne registraties (afvalwater, afvalstoffen, emissies), 
keuringen, onderzoeken van installaties (tanks, 
koelinstallaties), verslaggeving rond meet- en 
controlegegevens of monitoring. 
Een efficiënt beheer, en vooral een doordachte en 
oordeelkundige aanpak is aangewezen. 
Tijdens een studienamiddag worden de belangrijkste 
aangiftes overlopen en uitgelegd hoe de nodige 
gegevens op een efficiënte wijze worden verzameld 
om achtereenvolgens op een juiste en correcte wijze 
de nodige aangiftes op te maken. 
Inhoud 

 

Bespreking van de volgende aangiftes: 

• Captatie oppervlaktewater 
• Heffing op winning van grondwater 
• Activiteitenverslag milieucoördinator 
• Integraal MilieuJaarVerslag 
• Informatieplicht huishoudelijk verpakkingsafval 
• Informatieplicht bedrijfsmatig verpakkingsafval 
 

Beheer van milieuadministratie: 

• Inventaris en opvolging vergunningen. 
• Beheer hinderlijke inrichtingen. 
• Beheer van gassen 
• Beheer van gevaarlijke stoffen. 
• Beheer van keuringen en controles, o.a.: tanks, 

drukvaten en koelinstallaties, 
• De solventen boekhouding. 
• Beheer en opvolging van emissiemetingen: water, 

lucht. 
• Afvalstoffenregister. 
• Milieucoördinator: adviezen, verslagen. 
• Water en grondwater: verbruiken, lozingen, 

grondwaterstatistieken. 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbm.be 

113024 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Vlarem omgevingstrein 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere 
milieuverantwoordelijken die zich bezighouden met de 
milieuzaken van het bedrijf. 
 
Doelstelling 

De milieuverantwoordelijke blijft op de hoogte van de 
nieuwe Vlarem en Vlaremaanpassingen. 
 
Inhoud  

Tijdens deze halve lesdag worden de klassieke 
"Vlaremtreinen" besproken, maar ook aandacht voor 
de Codex-trein, of omgevingstreinen. 
De Vlaremtrein 2015 en navolgende zomertrein trad 
reeds midden 2016 in werking, maar diverse 
bepalingen hebben pas hun ingang gekregen per 1 
januari 2017. 
Belangrijke topics handelen over de implementatie van 
nieuwe bepalingen omtrent het slopen zoals de 
sloopinventaris en de maatregelen om bij bouwwerken 
de hoeveelheid stof te verminderen (aanpassingen 
aan de Vlarema), diverse aanpassingen omtrent 
nazicht en onderhoud aan centrale stooktoestellen 
alsook diverse maatregelen omtrent het verminderen 
van de geluidsbelasting bij laden en lossen van 
vrachtwagens. 
Ondertussen is er ook de Vlarem III. Naar aanleiding 
van de invoering van de omgevingsvergunning zijn er 

diverse wijzigingen in voege gekomen die indirect ook 
te maken hebben met toepasselijke 
milieuvoorwaarden. Zo heeft er een "deklassering" 
plaatsgevonden waardoor diverse hinderlijke 
inrichtingen of activiteiten van klasse verlaagd zijn, 
maar ook diverse stedenbouwkundige handelingen 
vrijgesteld werden of enkel meldingsplichtig werden in 
plaats van vergunningsplichtig. 
Belangrijk hierbij is dat ook voor aanvragen bij het 
College van Burgemeester en Schepen de nieuwe 
"indelingslijst" van 23 februari 2017 van toepassing is. 
Daarnaast is er al een ontwerp van een nieuwe 
Vlaremtrein 2017 in opmaak waarvan het publieke 
consultatie proces werd opgestart. Deze Vlaremtrein 
voorziet ook wijzigingen van het Vlarel zoals de 
erkenning van de MER-coördinator. 
Ook Vlarem III die bijkomende sectorale 
milieuvoorwaarden voor GPBV installaties oplegd 
wordt uitgebreid met voorwaarden voor de 
gemeenschappelijke behandeling en beheer van 
afvalwaterstromen, en afgasstromen, ondermeer 
belangrijk voor de intensieve pluimvee- of 
varkenshouderij. 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

115185 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 

 

  



57 
 

Milieucoördinator niveau A 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator. 
 
Doelstelling 

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende 
functie: hij/zij moet de milieuwetgeving op de voet 
volgen, moet vertrouwd zijn met technische aspecten 
en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg en 
moet economisch verantwoorde 
verbeteringsvoorstellen formuleren en een inzicht in 
het productieproces combineren met een 
pragmatische aanpak. Hij/zij moet communicatief 
onderlegd zijn, zowel intern alsook extern. Er is de 
verplichting om aanvullende vorming (250 uur voor 
milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator 
B) te volgen. Het decreet bedrijfsinterne milieuzorg 
voorziet dat alleen grondig opgeleide mensen de 
functie van milieucoördinator kunnen bekleden. Deze 
langlopende opleiding geniet de wettelijke erkenning 
en heeft tot doel de cursist op te leiden tot een 
bewustwording van integrale milieuzorg en het 
omgaan met standaarden. 
 

Inhoud 

MODULE 1: milieuzorg 

• Grondslagen van de milieuwetenschappen 
• Milieubeleidsvorming en instrumenten van de 

overheid 
• Milieuwetgeving 
MODULE 2: Milieuzorgsystemen 

• De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer 
• Opstarten van een milieuzorgsysteem 
• Integratie met integrale kwaliteitszorg 
• Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden 
• Bedrijfsbezoeken 
MODULE 3: Taakstelling 

• Technologische facetten van de milieuzorg 
• Bedrijfseconomische facetten 
• Sociale en communicatieve facetten 
• Milieuauditing 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Kortrijk CKZ West-Vlaanderen VZW 
- AMELIOR 

Karin Bastiaannet - 056 23 20 60 
kb@amelior.be www.amelior.be 

115189 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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MILIEUSENSIBILISERING 

Energie-efficiëntie 
 
Doelgroep 

Operatoren en onderhoudstechnici 
 
Doelstelling 

Na deze opleiding bekijken en gebruiken de 
deelnemers energie-efficiëntie vanuit een 
professioneel oogpunt. 
Ze zijn in staat om processen te analyseren in het 
atelier of rechtstreeks in de productie en concrete 
oplossingen te bieden voor het efficiënt gebruik van 
energie.Inzicht in de principes van energie-efficiëntie, 
gebaseerd op 10 energie efficiënte maatregelen,Het 
energieverbruik verminderen en op die manier om 
kosten te besparen, 
 
Voorkennis 

Algemene technische vorming. 
 

Inhoud 

• energie efficiëntie is taak-en toepassingsgebonden, 
• voor -en nadelen van de verschillende types van 

energie: elektriciteit / pneumatica. 
• richtlijnen voor energie efficiëntie, 
• tips/hoe de selectie van: 

- ventielen en ventieleilanden 
- grijpers en of vacuüm 
- persluchtverzorging en energy monitoring 
- elektrische of pneumatische aandrijving, 

• de installaties analyseren en efficiënte maatregelen 
aanwenden, 

• efficiënte maatregel toepassen op elektrische en 
pneumatische aandrijvingen, 

• de efficiënte maatregel toepassen op ventielen, 
grijpers en vacuümtoepassingen, 

• de efficiënte maatregelen toepassen op 
energiemonitoring en perslucht-
verzorgingseenheden.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Woluwe FESTO BELGIUM sa/nv Sonja De Neef - 02 702 32 79 
tac@festo.be  

www.festo-didactic.com 

48556 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Milieusensibilisatie 
 
Doelgroep 

Alle medewerkers van een voedingsbedrijf; 
productiemedewerkers, operatoren, technici, 
bedienden, magazijnmedewerkers en hun 
verantwoordelijken. 
 
Doelstelling> 

• Door actieve workshops worden de deelnemers. 
- aangezet om kritisch na te denken over een 

procedures betreffende kwaliteit, hygiëne en 
milieu. 

- gemotiveerd om het geheel van procedures en 
werkinstructies beter te begrijpen en er zich voor 
in te zetten. 

- actief betrokken om verbeteringen aan te brengen, 
daar waar zij opportuniteiten zien. 

• De brainstormsessies zorgen tevens voor interne 
kennisspreiding, operational excellence en 
continuïteit binnen de werkomgeving. 

 
Methode 

Binnen kleine teams, (energieteams of ECO-teams) 
wordt een sensibiliseringstraject opgezet rond 
milieuthema‘s, op maat van de bedrijfseigen 
activiteiten. Een externe energie-expert begeleidt de 
groepen en coördineert de actieplannen, met het oog 
op gedragsveranderingen op de werkvloer. 
Er wordt gewerkt aan zeer concrete projecten, zoals 
afvalverwerking, energieverbruik of mobiliteit. Binnen 
de teams worden knelpunten inzake energiegebruik 
geïnventariseerd en geanalyseerd. Men zoekt 
creatieve oplossingen die worden onderzocht op 
haalbaarheid. De deelnemers gaan aan de slag en 
werken mee aan de effectieve implementatie van hun 
project. Dit zorgt ervoor dat thema’s zoals 
energiebesparingen gedragen worden door de 
volledige onderneming en eenvoudiger 
geïmplementeerd kunnen worden. 
 

Inhoud 

• afvalverwerking: 
- in kaart brengen van de afvalstromen 
- voorstellen tot verbetering formuleren 
- visualiseren van de afvalstromen 

• energie- en waterverbruik 
- analyse van energie- en waterverbruik 
- praktische voorstellen tot energiebesparingen 

formuleren 
- mobiliteit (CO2-uitstoot) 
- verbeterpunten inventariseren 
- sensibilisering omtrent maatregelen 

• orde en netheid: 
- ordenen en organiseren van de werkpost 
- visualiseren en standaardiseren 
- voorstellen tot opvolging en verbetering formuleren 

 
Het traject bestaat uit 3 fases: 

• voortraject: 
- de interne milieuzorg wordt onder de loep 

genomen tijdens een aantal meetings met de 
milieuverantwoordelijke/kwaliteitsverantwoordelijke
/preventie-adviseur. 

- deze medewerkers spelen een belangrijke rol in 
het slagen van dit traject: zij zijn de trekkers van 
dit project in de organisatie. 

• het leertraject: 
- tijdens de nodige opleidingen worden de 

deelnemers geactiveerd inzake het nadenken over 
milieubewuste handelingen en dagelijkse 
procedures. 

- de energie-expert voert een audit uit in het bedrijf 
en draagt tevens de kennis over aan de 
energieteams. 

- daaraan koppelen we brainstormsessies die 
aanzetten tot concrete actieplannen per thema. 

• natraject: 
- Actieplan wordt opgevolgd en begeleid door de 

energie-expert. 
 
Het traject wordt afgerond met een beoordeling door 
een interne jury.

 

OP MAAT - Deze opleiding kan worden aangepast aan de noden van uw bedrijf.  
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
390 EUR per dag vanaf 3 deelnemers (bij 1 of 2 deelnemers wordt dat resp. 130 en 260 
EUR per dag). Zie ook onze Algemene Voorwaarden. 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Meer info Steve Van den Brandt - Herbert Matthys - 089 41 08 20 - 0473 654 276 - 
steve.vandenbrandt@encon-energy.be - herbert.matthys@alimento.be www.encon.be 

Webcode 89470 
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WATERZUIVERING 

Biologische afvalwaterzuivering 
 
EPAS organiseert deze succesvolle opleiding al sinds 
2005. De opleiding is bedoeld voor mensen die 
dagelijks betrokken zijn bij de biologische 
afvalwaterzuivering. We bieden hen de nodige 
ondersteuning om hun job zo efficiënt mogelijk uit te 
oefenen. 
 
In de opleiding worden niet alleen de basisprincipes 
van de biologische afvalwaterzuivering toegelicht, er 
wordt ook concreet ingegaan op de opvolging, de 
procesvoering en de mogelijke oorzaken en 
beheersing van calamiteiten. Tijdens de praktische 
oefeningen wordt er gewerkt met de gegevens van de 
deelnemers om de kennis in te oefenen. 
 
Doelgroep 

• Operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging 
van biologische afvalwaterzuiveringssystemen. 

• Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht 
nodig hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van biologische 
afvalwaterzuiveringssystemen. 

 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het 
opvolgen en controleren van verschillende biologische 
afvalwater-zuiveringstechnieken en -systemen. 
 
Methode 

• presentaties (theorie) 
• laboratoriumtesten (praktijk) 
• data-interpretatie (praktijk) 
 
Inhoud 

• analytische parameters 
• basisprincipes van biologische afvalwaterzuivering 
• anaerobe afvalwaterzuivering 
• slibverwerking 
• laboratoriumtesten 
• data-interpretatie 
 
Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een 
getuigschrift.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.training.epas.be 

48783 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Fysico-chemische afvalwaterzuivering 
 
Fysico-chemische technieken worden veel toegepast 
bij afvalwater-behandelingen en kunnen bijvoorbeeld 
ingezet worden voor de verwijdering van zware 
metalen, fosfor, olie en vet, zwevende stoffen, 
geëmulgeerde organische deeltjes, ... . 
 
De goede werking van een fysico-chemische zuivering 
wordt vooral door de operatoren en proces-
verantwoordelijken verzekerd. Het is dan ook uitermate 
belangrijk dat zij "feeling" hebben met het fijn afregelen 
van de volledige installatie. Deze opleiding wil hen 
deze basisvaardigheden bijbrengen. Naast het 
theoretische gedeelte wordt daarom veel aandacht 
besteed aan verschillende praktijksituaties. 
 
Doelgroep 

• Operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging 
van fysico-chemische afvalwaterzuiveringssystemen. 

• Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht 
nodig hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van fysico-chemische 
afvalwaterzuiveringssystemen. 

 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het 
opvolgen en controleren van verschillende fysico-
chemische afvalwater-zuiveringstechnieken en -
systemen. 
 
Methode 

• presentaties (theorie) 
• laboratoriumdemonstraties (praktijk) 
 
Inhoud 

• analytische parameters 
• basisprincipes van fysico-chemische 

afvalwaterzuivering 
• specifieke verwijderingsprocessen 
• slibverwerking 
• kosten 
• demonstraties in het laboratorium 
 
Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een 
getuigschrift.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 
 

EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.training.epas.be 

48784 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Anaërobe afvalwaterzuivering 
 
Anaerobe afvalwaterzuivering is een performante 
techniek met enkele belangrijke voordelen, zoals een 
lage slibproductie, een grote verwerkingscapaciteit in 
de reactoren en de vorming van biogas. In de praktijk 
blijkt echter dat een goede opvolging een absolute 
noodzaak is. 
 
De opleiding behandelt op een concrete manier de 
principes van anaerobe afvalwaterzuivering. Hierbij 
wordt vooral aandacht besteed aan de opvolging, de 
procesvoering en de mogelijke oorzaken en 
beheersing van calamiteiten. Net als bij de opleiding 
"Opvolging en controle van biologische 
afvalwater¬zuiveringssystemen" wordt er tijdens de 
praktische oefeningen met de gegevens van de 
deelnemers gewerkt om de kennis in te oefenen. 
Nieuw is de uitbreiding van het onderdeel anaerobe 
vergisting, daar de belangstelling voor en de 
toepassing van deze alternatieve energiebron blijft 
toenemen. 
 
Doelgroep 

• Operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging 
van anaerobe afvalwater-zuiveringssystemen. 

• Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht 
nodig hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van anaerobe 
afvalwaterzuiveringssystemen. 

 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het 
opvolgen en controleren van verschillende anaerobe 
afvalwaterzuiverings-systemen en 
vergistingsprocessen. 
 
Methode 

• presentaties (theorie) 
• data-interpretatie (praktijk) 
 
Inhoud 

• basisprincipes van anaerobe afvalwaterzuivering 
• anaerobe vergisting van afvalstromen 
• uitleg en demonstraties over mogelijke 

laboratoriumtesten voor het onderzoeken en 
opvolgen van anaerobe processen 

• practicum data-interpretatie 
 
Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een 
getuigschrift.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 
 

EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.training.epas.be 

48786 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Procesbeheer van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
 
Biologische afvalwaterzuivering is wereldwijd één van 
de meest toegepaste technologieën voor de 
behandeling van afvalwater. Aangezien levende micro-
organismen gebruikt worden voor de zuivering van het 
afvalwater zijn de operationele condities van cruciaal 
belang. Bijgevolg dienen operatoren, 
procesverantwoordelijken en laboverantwoordelijken 
een goed inzicht te hebben in het zuiveringsproces. 
 
Deze opleiding omvat de meest frequent toegepaste 
biologische zuiveringssystemen (anaeroob, aeroob) en 
spitst toe op het procesbeheer en operatie van deze 
systemen. De cursus behandelt in detail de 
verschillende processen, procescondities en mogelijke 
operationele problemen. 
 
Doelgroep 

Senior operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboverantwoordelijken 
 
Doelstelling 

• Correct opvolgen van een biologische 
afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

• Trouble shooting uitvoeren. 
• In staat zijn tot het voorstellen van 

procesoptimalisaties. 
• In staat zijn de juiste technologie te selecteren 

afhankelijk van het type afvalwater 
 

Methode 

• presentaties (theorie) 
• demonstraties (theorie & praktijk) 
• laboratoriumtesten (praktijk) 
 
Inhoud 

• anaërobe waterzuiveringsinstallaties 
• actief slib systemen 
• procesverstoringen en trouble shooting in actief slib 

systemen 
• nitrificatie en denitrificatie 
• controle van fosforverwijdering met FeCl3 in actief 

slib systemen 
• moving Bed BioReactor (MBBR) 
• berekeningen voor desinfectie 
• algemeen concept data-analyse voor opvolging van 

waterzuiveringsinstallaties 
 
Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een 
getuigschrift.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 
 

EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.training.epas.be 

93870 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Basisopleiding: behandeling en gebruik van proceswater 
 
Water is onontbeerlijk in de procesindustrie. Hiervoor 
worden verschillende bronnen gebruikt zoals 
grondwater, leidingwater, oppervlaktewater of 
recuperatiewater. Behandelingsprocessen zijn nodig 
om de geschikte waterkwaliteit voor de specifieke 
processen te bekomen. 
 
In deze opleiding wordt de basis gegeven om de 
verschillende waterbehandelings-technologieën te 
begrijpen. Er wordt eerst ingegaan op de 
eigenschappen van de verschillende types water die 
relevant zijn voor watervoerende processen. 
Vervolgens worden behandelingsprocessen besproken 
waarbij wordt aangegeven in welke situatie deze 
inzetbaar zijn en welke voor- en nadelen de processen 
hebben. Een aantal watervoerende processen, 
waaronder stoomketelwater en koelwater, worden ook 
meer in detail besproken. Ten slotte wordt ook 
ingegaan op een aantal specifieke problemen van 
water¬voerende processen, zoals corrosie, scaling, ... 
 
Doelgroep 

• Operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging 
van toepassingen voor proceswater, zoals 
koeltorens, stoomboilers, ultraclean 
productieprocessen,... 

• Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht 
nodig hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van proceswaterbehandelingen 

 

Doelstelling 

Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het 
opvolgen en controleren van verschillende processen 
voor de zuivering van verschillende types water tot de 
vereiste proceswaterkwaliteit. 
 
Methode 

• presentaties (theorie) 
• data-interpretatie en ontwerpoefeningen (praktijk) 
 
Inhoud 

• chemische en biologische parameters om de 
waterkwaliteit te beschrijven 

• basiskenmerken van verschillende watertypes 
• behandelingstechnieken voor verschillende 

waterparameters 
• typische zuiveringsschema's (opeenvolging van 

behandelingstechnieken) voor de verschillende 
bronwatertypes in functie van de beoogde 
eindkwaliteit 

• toepassingen van proceswater 
• risico's 
• data-interpretatie en ontwerpoefeningen 
 
Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een 
getuigschrift.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent 
 

EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.training.epas.be 

100954 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Afvalwater 
 
Doelgroep 

De milieucoördinator of andere 
milieuverantwoordelijken, maar ook productie- en 
onderhoudsverantwoordelijken, die te maken hebben 
afvalwaterproblematiek. 
 
Doelstelling 

In de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne is 
de lozing van afvalwater vaak vergunnings- of 
meldingsplichtig en dienen bedrijven de kwaliteits- en 
emissienormen van hun afvalwater te meten en 
bijhorende normen te respecteren. Dit kadert volledig 
binnen de vraag van Europa om in 2015 een goede 
waterkwaliteit te bereiken voor de waterlopen in 
Vlaanderen. Ook de recente aanpassing en 
verstrenging van de opvang en gebruik van 
hemelwater via de watertoets in Vlaanderen kaderen 
hierin. 
Afhankelijk van de herkomst van dit water 
(leidingwater, grondwater of hemelwater) en de aard 
van het geloosde afvalwater zijn er verschillende 
heffingen en tarieven van toepassing. Ook waarin het 
afvalwater geloosd wordt en de mogelijke 
verwerkbaarheid van het afvalwater speelt hierbij een 
steeds belangrijke rol. 
Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht 
van de spelregels met betrekking tot de lozing, normen 
en heffingen van afvalwater. 
De lessen wisselen theoretische beschouwingen af 
met praktijkvoorbeelden. 
 

Inhoud 

 
Vergunningsplicht waterlozing: 

• Inleiding 
• Wijzigingen naar aanleiding van de Vlarem grote trein 
• Vernieuwde en verstrengde watertoets 
 

Lozingsnormen afvalwaters: 

• Indeling van afvalwaters 
• Normen voor niet ingedeelde lozingen 
• Algemene kwaliteits- en enmissienormen 
• Sectorale lozingsnormen 
• Lozing van gevaarlijke stoffen 
 

Heffingen: 

• Eengemaakte waterfactuur 
• Financierende heffing 
• Varia 
 
Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte 
bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. 
Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een 
attest van deelname.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Divers SBM opleidingen Nathalie 'T Jaeckx - 078 353 638 
Nathalie.tjaeckx@sbmopleidingen.be 

www.sbmopleidingen.be 

115182 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Opfrissing: waterzuivering in de praktijk 
 
Doelgroep 

Milieuverantwoordelijken, technici, senior operatoren of 
plant managers die een goed overzicht nodig hebben 
van de technische mogelijkheden en knelpunten van 
diverse waterzuiveringstechnieken. 
 
Doelstelling 

Een crash course van één lesdag, omtrent algemene 
waterzuivering. Het waterzuiveringsstation wordt 
chronologisch overlopen, van bepaalde specifieke 
zuiveringstechnieken (primaire behandeling, 
secondaire behandeling en tertiaire 
zuiveringstechnieken), tot waterhergebruik. Voor elk 
onderdeel wordt beroep gedaan op een expert terzake 
en wordt dieper ingegaan op de voornaamste 
procesparameters. Op het einde van elk onderdeel 
worden concrete voorbeelden uitgewerkt en worden 
enkele beknopte oefeningen en Q&A-sessies voorzien. 
Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om 
de procesparameters van uw waterzuivering te 
begrijpen en te evalueren. Diverse 
behandelingstechnieken worden tijdens de opleiding 
doorlopen, waardoor u in staat zal zijn de eerste lijnen 
omtrent de aangewezen technieken en 
methodologieën uit te zetten bij de optimalisatie, 
uitbreiding of hernieuwing van uw 
waterzuiveringsinstallatie. 
 

Voorkennis 

De cursus vereist een basiskennis van de principes die 
worden toegepast in de waterzuivering. In een korte 
tijdspanne evolueren we van deze basiskennis naar 
een diepgaande kennis, waarbij na elk onderdeel 
enkele specifieke cases worden besproken. 
Enige voeling met de praktijk kan enkel een 
meerwaarde bieden. 
 
Programma 

Principes, uitvoeringen, veel voorkomende problemen 
en cases/oefeningen omtrent: 
• Fysico-chemische zuiveringstechnieken (1,5 uur) 
• Anaerobe zuiveringstechnieken (1,5 uur) 
• Aerobe zuiveringstechnieken (2 uur) 
• Zero liquid discharge (1 uur)

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.epas.be 

115137 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Afvalwaterhergebruik 
 
Doelgroep 

Operatoren, procesverantwoordelijken betrokken bij de 
opvolging van waterzuiveringsinstallaties. 
Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig 
hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van afvalwaterhergebruik en de 
verschillende routes van de verwerking van het 
concentraat. 
 
Doelstelling 

Kennis maken met de verschillende procesparameters 
die nodig zijn om een omgekeerde osmose-installatie 
op te volgen, eventuele problemen op te lossen en de 
werking ervan te optimaliseren.Membraanfiltratie wordt 
vaak toegepast bij drinkwaterproductie en de productie 
van water van hoge kwaliteit. Deze technologie wordt 
meer en meer in gebruik genomen in industriële 
afvalwatertoepassingen aangezien waterschaarste en 
een stijgende kost voor de productie van water 
belangrijke factoren worden. Membraanfiltratie maakt 
het mogelijk een waterstroom te scheiden in permeaat 
van hoge kwaliteit en een concentraatstroom. 
Om aan de vereiste waterkwaliteit te kunnen blijven 
voldoen, vereist de bediening van membraansystemen 
een specifieke opvolging en een goede kennis van het 
proces. Operationele problemen zoals’scaling’ 
en’fouling’ moeten worden beheerst. Deze opleiding 
legt de nadruk op de bediening, onderhoud en trouble-
shooting van RO-membraansystemen. 
 

Voorkennis 

Specifieke voorkennis van hergebruik afvalwater en 
RO installaties is geen absolute noodzaak; de 
opleiding kan gevolgd worden als introductie voor 
medewerkers die nieuw zijn. 
 
Programma 

• Wat is een membraan? Functies en types 
• Omgekeerde osmose technologie: algemene 

principes 
• Procesparameters: Osmotische druk – Typische 

bedrijfsdrukken van membraanprocessen – 
Membraanefficiëntie – Invloed van verschillende 
parameters 

• Configuratie: Membraanconfiguratie bij een 
tweetrapssyteem – drietrapssysteem – Typische RO-
eenheid 

• Bediening van RO-eenheden & Troubleshooting: 
- Bio-fouling, Scaling, Fouling, Oxidatie 
- Vereiste influentkwaliteit 
- Behandeling / voorbehandeling 
- Monitoren van parameters 
- Types van verstopping , mogelijkheden van 

desinfectie 
- CIP: cleaning in place 
- Vaststellen van defecten 
- Methode om de plaats van afnemende filtratie te 

isoleren.

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.epas.be 
 

115139 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Anaerobe vergisting 
 
Doelgroep 

Operatoren, procesverantwoordelijken en 
laboratoriummedewerkers betrokken bij de opvolging 
van anaerobe vergistingssystemen. 
Milieuverantwoordelijken die een goed overzicht nodig 
hebben van de technische mogelijkheden en 
knelpunten van anaerobe vergistingssystemen. 
 
Doelstelling 

Deze opleiding stelt de deelnemer in staat een inzicht 
te verkrijgen in de principes van het anaerobe 
vergistingsproces. Daarnaast wordt dieper ingegaan 
op de karakterisering van substraten en de diverse 
analysetechnieken ter bepaling van het 
biogaspotentieel. In een eerste deel van de opleiding 
zal dieper worden ingegaan op de opbouw en 
samenstelling van substraten. Meerbepaald de 
voordelen en gevaren van enkele substraten. In een 
tweede deel van de opleiding worden de bestaande 
processen en technieken ter verwerking van 
substraten overlopen, evenals de verschillende 
procesparameters, chemische evenwichten en 
procesgrenzen. Als laatste deel worden de bestaande 
technieken en configuraties van anaerobe reactoren 
besproken met de verschillende voor- en nadelen van 
de technieken. 

De opleiding wordt afgerond met een reeks van 
beknopte oefeningen die de deelnemers in staat 
stellen om het proces te beoordelen. 
Het ontwikkelen van een aantal basis vaardigheden en 
reflexen ter beoordeling van het anaeroob 
vergistingsproces. Inzicht verkrijgen in de algemene 
opbouw van substraten en gekoppelde 
biogaspotentieel. 
 
Voorkennis 

Specifieke voorkennis van anaerobe 
vergistingssystemen is geen vereiste. 
 
Programma 

• Anaerobe vergisting algemeen 
• Karakteriseren van substraten: Opbouw van 

substraten, lignocellulose problematiek, 
biogasopbrengst. 

• Analysetechnieken ter bepaling van het 
biogaspotentieel 

• Het vergistingsproces: Hydrolyse, acidogenese, 
acetogenese, methanogenese 

• De procesparameters en analytiek 
• Data-interpretatie 
• Configuratie van anaerobe vergistingssystemen 
• Oefeningen

 

OPEN KALENDERAANBOD - georganiseerd door onze partners 
Alimento (IPV VZW) 

tussenkomst 
Het opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel van de 
opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw): 130 EUR per dag per deelnemer 
(met een max. van 390 EUR per dag). Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het 
factuurbedrag zonder 

Loonkost 
BEV 

Betaald Educatief Verlof: zie www.alimento.be/BEV 

Aantal deelnemers max 3 deelnemers per bedrijf 

Inschrijving 
meer info 

Rechtstreeks bij lesgevers: zie lijst hieronder. 

 

plaats erkende lesgevers contactpersoon webcode 

Gent EPAS Jolien Kerkhofs - 09 381 51 30 
admin@epas.be  

www.epas.be 

115142 

 

OP MAAT 
Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd. 
Contacteer Herbert Matthys, 0473 654 276, herbert.matthys@alimento.be voor meer informatie. 
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Algemene voorwaarden 
 
 
 

Algemene voorwaarden voor alle opleidingen met een Alimento (IPV vzw)-
tussenkomst 
 
• Opleidingen met een Alimento (IPV vzw)-tussenkomst zijn: open Alimento (IPV vzw)-opleidingen, open 

opleidingen bij erkende partners en maatopleidingen. 
• De deelnemers zijn werknemers van paritair comité (PC) 118 of 220, of zijn uitzendkrachten die werken in een 

bedrijf van PC 118 of 220: het kengetal van uw RSZ-nummer begint meestal met 048, 051, 052, 058, 258 of 
848. 

• De opleiding gaat door tijdens de werkuren, of de opleidingsuren worden betaald of gerecupereerd. 
• Voor bedrijven vanaf 20 werknemers: er is een opleidingsplan conform het sectoraal model van de 

voedingsnijverheid en ondertekend door de ondernemingsraad of de syndicale delegatie (indien van 
toepassing) (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

• Voor bedrijven met een overlegorgaan: het onthaalbeleid wordt jaarlijks overlegd met de ondernemingsraad of 
met de syndicale delegatie (zie www.alimento.be/nl/sectorCAO). 

 
 

Bijkomende voorwaarden voor open Alimento (IPV vzw)-opleidingen 
 
Open Alimento (IPV vzw)-opleidingen zijn opleidingen waarvoor u rechtstreeks bij Alimento (IPV vzw) inschrijft. 
 
Hoe inschrijven? 
Inschrijven voor de open opleidingen van Alimento (IPV vzw) kan enkel schriftelijk. U doet dit via onze website 
www.alimento.be/nl/zoek-een-opleiding (u ziet dan meteen of er nog plaats is). Met de webcode uit deze 
brochure of een woord uit de titel vindt u de opleiding snel terug. 
 
Opgelet: een inschrijving is pas definitief nadat u een bevestiging met daarbij meer praktische informatie hebt 
ontvangen. 
 
Betaling 
Als u inschrijft voor een opleiding die u moet betalen, ontvangt u een factuur kort voor het begin van de opleiding. 
Deze is vooraf te betalen. 
Aan Alimento/IPV vzw kunt u niet betalen met opleidingcheques of de KMO-ondernemings-portefeuille. 
 
Getuigschrift 
De werkgever kan na de opleiding een getuigschrift aanvragen. 
 
Annulatie? 
Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk, tot één week voor de start van de opleiding. 
 
Is een deelnemer afwezig zonder geldige annulatie? 
• Bij een betalende opleiding blijft u het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
• Bij een gratis opleiding factureren we een annulatievergoeding van € 150 pp/dag. 
 
Alimento (IPV vzw) heeft het recht om een opleiding te annuleren wanneer het vereiste aantal deelnemers niet 
wordt bereikt of in geval van overmacht (bv. ziekte van de instructeur). Alimento (IPV vzw) kan niet aansprakelijk 
zijn voor eventuele schade die hieruit zou voorkomen.  
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Bijkomende voorwaarden voor open opleidingen georganiseerd door erkende 
partners 
 
Bij dit type opleiding schrijft u uw werknemers rechtstreeks in bij de erkende partner/ het erkend 
opleidingscentrum. Hier gelden de praktische voorwaarden van de partner! 
 
Inschrijven, annulatie, getuigschrift 
Voor vragen over inschrijving, betaling, annulatie, evaluatie en getuigschriften neemt u rechtstreeks contact op 
met onze partner. Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 
 
Betaling 

• De erkende partner/opleidingscentrum factureert rechtstreeks aan het bedrijf, dat een deel 
van de opleidingskost kan recupereren bij Alimento (IPV vzw). Het bedrag van de 
tussenkomst vindt u bij de detailgegevens van elke opleiding. 

• Alimento (IPV vzw) betaalt nooit meer uit dan het factuurbedrag zonder BTW. 
 
 

Bijkomende voorwaarden bij maatopleidingen 
 
Een maatopleiding gebeurt altijd in onderling overleg tussen uw bedrijf, Alimento (IPV vzw) en de lesgever. 
Contactgegevens vindt u bij de detailgegevens van de opleiding. 
 
 
 
 
 

Terugbetaling loonkost via BEV (Betaald Educatief Verlof) 
 
Voor de werkgever is de loonkost een belangrijk deel van de opleidingskost. Onder voorbehoud van nieuwe 
beslissingen van de regionale overheden kan hij hiervan een deel recupereren via het systeem van BEV. Sinds 1 
juli 2014 zijn de gewesten bevoegd voor deze materie. 
 
 BEV voorwaarden en meer info op www.alimento.be/nl/betaald-educatief-verlof 
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Praktische info en inschrijvingen
Lindsay Adam

02 528 89 82

lindsay.adam@alimento.be 

Praktische info en inschrijvingen
Alexandra Valsami

02 528 89 45

alexandra.valsami@alimento.be

Version en français sur demande : 02 528 89 50

WAT KUNNEN WE VOOR JE DOEN?
Alimento werkt ook op maat van je bedrijf. Vind je een opleiding niet terug? Wil je een opleiding voor 
een hele groep werknemers organiseren? Contacteer ons, onze medewerkers helpen je verder.

Veiligheid op het werk en ergonomie
Uw adviseur
Daniëlle Verlaet

0473 65 42 84

danielle.verlaet@alimento.be   

  

Uw adviseur 
Herbert Matthys 

0473 65 42 76

Milieu

Alimento-IPV vzw – Birminghamstraat 225 – 1070 Anderlecht –  02 528 89 30 – info@alimento.be

Vind al onze opleidingen op 

www.alimento.be/opleidingen
Vind onze steunmaatregelen op

www.alimento.be/steun

Bekijk ook onze 
andere opleidingen
Op www.alimento.be vind je opleidingen  
uit diverse rubrieken:

 � Arbeidsveiligheid en ergonomie

 � Commerciële en financiële vaardigheden

 � Informatica

 � Logistiek

 � Milieu

 � Persoonlijke vaardigheden

 � Talen 

 � Techniek, onderhoud en productie

 � Voedingstechnologie

 � Voedselveiligheid en kwaliteit

 � Welzijn op het werk

Alimento ondersteunt 
je personeels- en 
organisatiebeleid
Je kent onze opleidingen al. Maar ken je ook  
ons personeels- en organisatieadvies?

 � Grondige analyses om op verder te bouwen: 

• HR-scan
• Organisatiescan 
• Ergonomiescan

 � Adviesdossiers ‘opleiden en leren’ met externe 
ondersteuning voor je HR-trajecten

 � Instroomprojecten voor de zoektocht naar  
opgeleide werknemers

 � Hulp bij ontslag en herstructurering

 � Netwerk voor ervaringsuitwisseling

 � Tools om zelf mee aan de slag te gaan

herbert.matthys@alimento.be
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